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A Hírújság TArTAlmA röviden:

E
gy szoba könyvek nélkül 
olyan, mint egy test lélek nél-
kül.” Cicero ismerõs mondása 
bizony még ma is helytálló. 

És ez nem csak a nappalikra vonat-
kozik, hanem a virtuális környezetre 
is a „TWO WORLDS II”-ben! Elisme-
rem, elég valószínûtlen, hogy Cicero 
egy RPG-vel játszott volna a szabad-
idejében, valószínûbb, hogy inkább 
elolvasott egy jó könyvet, vagy egy 
levelet a barátjától, Atticustól.

A „TWO WORLDS II”-ben mindkét 
lehetõség adott: játék és olvasás! 
A Reality Pump fejlesztõi csapata 
eltökélten vette számításba az 
új RPG-csodát a fejlesztés során, 
hogy az irodalom segítségével 
életet leheljen Antaloorba, hisz 
semmiképpen nem akart lélektelen 
világot teremteni.

A rövid, felületes, motiválatlan va-
rázstekercsekkel és ráolvasások-
kal ellentétben, melyek hagyomá-
nyosan az RPG-k kellékei, a „TWO 
WORLDS II” teljes írásos munkákat 
tartalmaz.

Ezek, nagy odafigyeléssel a részle-
tekre - például írott betûk, feljegy-

zések, naplók - újabb lépést jelen-
tenek afelé, hogy egy olyan világ 
keletkezzen a világon belül, mely-
hez egyéni igény szerint könnyû 
hozzáférni.

Természetesen ez a lehetõség 
többet kínál némi bonusznál 
vagy kiegészítésnél. Azok, aki 
gyors cselekvést és különbözõ 
kalandokat keresnek Antaloorban, 
kirúthatják a könyvkukacot és elég 
a „lényegre” koncentrálniuk. Azok, 
akik többet szeretnének megtudni a 
játékvilágról és meg akarják ismerni 
a lakóit - ezért beleássák magukat 
az írások világába - jutalomban 

részesülnek: hasznos információk, 
kiterjedt háttértudás és felidézett 
történetek szerelemrõl, árulásról és 
halálról.

De vannak, akik valami „kézzel fog-
hatóbb” dolgot keresnek, mint a 
szép szavak, s nekik is megtérül a 
pénzük a „TWO WORLDS II” világá-
ban. Csak azok, kik vállalják a ve-
szélyt, hogy egy börtön legsetétebb 
zugában, vagy egy mágus torony 
legfelsõ szobájában átkutassák a 
dobozokat és szekrényeket, elol-
vassák a könyveket és feljegyzé-
seket, azok juthatnak az elveszett 
tudás és jól õrzött titkok birtokába. 
Ez elvezethet egy titkos bejárat-
hoz, vagy rejtett csapdákhoz. Vagy 
olyan ital formuláját tartalmazza, 
mely akármelyik alkimista szívét 
megdobogtatja. És természetesen 
ilyen-olyan küldetések is várnak rá-
tok a könyvek borítója mögött. Szó-
val csaknem végtelen lehetõség áll 
rendelkezésetekre a felfedezések 
terén.

Ilyen kézzel fogható és esztétikus 
jutalmak mellett bizonyára a jó öreg 
Cicero is talált volna élvezetet a 
„TWO WORLDS II”-ben. 

A KÖNYVEK VILÁGA

MEGÉRKEZETT

A régi dokumentumok úgy fûsze-
rezik meg a tisztességes fantasy 
RPG-t, ahogy a hab díszíti a tor-
tát. Ez egyértelmûen vonatkozik 
Antaloorra is, ahol igen nagy meny-
nyiségben találhatók ezek a tájékoz-
tató jellegû dokumentumok. Ennek 
ékes bizonyítéka ez a térkép, mely 
most érkezett az irodánkba. 

A 2WII MEGOLDATLAN ÜGYEI...
Demonic: Mi a helyzet az NPC-k 
cselekedeteivel és függetlenségé-
vel? Ugyanezt megkapja a játé-
kos is?

Az újonnan kifejlesztett GRACE 
technológia segítségével létreho-
zott mesterséges intelligencia igen 
kifinomult és sokféle viselkedést 
tesz lehetõvé. Ez magában foglalja 
- többet között - a játékos karakte-
rének megfigyelését is.

Ebben az esetben az adott ka-
rakter automatikusan követi a 
karaktert és az esetleges harcje-
lenetekben saját döntéseket hoz 
a támadást illetõen. Vagy ha bá-
torsága nem az erõssége, gyáván 
megfutamodik.

Relon: Feljavították már Kyra, a 
hõs húgának megjelenését, hogy 
végre vonzóbb legyen, mint elõzõ 
formája?

Ezügyben egyértelmû jelzést adhatok.

Kyrának, és általában minden nõi 
karakternek a játékban sokkal több 
figyelmet szenteltünk. Különösen 
a hõs húga játszik döntõ szerepet 
a 2. részben, s ezért nagy gonddal 
dolgoztuk ki a karakterét.

És nem csak olyan értelemben, 
hogy mágnesként vonzza a fér-
fiakat. Van még egy második nõi 
fõszereplõ is, és Kyra a szépséget 
illetõen - ha semmi más nem szá-
mít - nem szenved hiányt! 

FŐCÍM:
Számos könyv és varázs-
tekercs kínál küldetéseket, 
tudást és tartós szórakozást

ANTALOORI TÖRTÉNETEK:
Az elkeseredett alkimista 
tragikus esete

ISMERETEK:
A Rontás tovább él a las-
san mozgó halál megteste-
sítőiben - Zombik

ANTALOORI TÖRTÉNETEK

A HÉT GYÖNGYSZEME

Ma: Az elkeseredett alkimista tragi-
kus esete

Végre! Nagy gonddal kimetszette a 
bûzlõ Grom májat, beletette egy kon-
zerváló folyadékkal teli edénybe, 
majd lemosta kezérõl a vért. Ez az 
utolsó hozzávaló az italhoz, mely-
nek meg kell szüntetnie a fájdalmat. 
A fájdalmat, mely egész életén át vé-
gigkísérte.

Egy Új Ashos környékén élõ öreg re-
mete fedte fel neki ezt a receptet né-
hány éve. És most végre elkészíthe-
ti! Az alkimista gyors léptekkel tért 
vissza a laboratóriumába, s nekiállt, 
hogy megfõzze a petrezselyem kivo-
natot. Néhány perccel késõbb hozzá-
adott egy Ragyogó kristályt, egy teli-
holdkor elejtett farkas fekete szívét, 
egy nyúllábat, szárított gombákat és 
néhány cseppet saját vérébõl. A fõzet 
hirtelen ragyogó vörös színû lett. A 
recept szerint itt volt az ideje, hogy 
beletegye a legfontosabb hozzávalót: 
a Grom májat!

Amikor beledobta a szervet az üstbe, 
az egész labort azonnal elárasztotta a 
fertelmes bûz. Fuldokolnia kellett, de 
ennek ellenére rávette magát, hogy mé-
lyen belélegezze a csodatévõ gõzt.

Az alkimista szemei hirtelen tágra 
nyíltak, arcára kiült a csodálkozás. A 
fájdalom, mely születése óta gyötör-
te, minden másodperccel egyre jobban 
alábbhagyott. Végül teljesen megszûnt. 
Életében elõször szabad volt. Afelet-
ti mennyei boldogságában, hogy meg-
szabadult a szenvedéstõl, nem érezte, 
ahogy teste élettelenül a földre omlik. 
Halott volt. 

A Zombik Antaloor egész 
területén elterjedtek. Ál-

talában az éjszaka teremt-
ményei

Ám amióta a Rontás rásza-
badult a világra, már nap-
pal is megjelennek, fõként 
temetõkben, ahol áldozatok-
ra lesve várakoznak, rend-
szer egy horda csontváz kí-
séretében.

Az élõhalottak lassan mozog-
nak, de igen messzire elérnek 
hosszú, majomszerû karja-
ikkal. És nem számít, milyen 
szánalomraméltó teremtmény 
kerül bûzös karjaik közé - 
mert mocskos karmaik erõsen 
mérgezõek.

A Zombik még veszélyesebbek 
Antaloor megszámlálhatatlan 
barlangrendszereiben. Ezeken 
a sötét és homályos helyeken 
a Zombik száma jelentõsen 
megnõtt az elmúlt évek alatt - 
mert itt tökéletes létkörülmé-
nyekre találtak.

A kanyargó alagutak vé-
gében nem gátol-

ja õket túl-
s á g o s a n 

l a s s ú 

m o z -
gásuk... és 
ezek a lények 
- akikrõl feltételeznénk, hogy 
nem gondolkodnak - tisztában 
vannak vele, hol tudják az em-
bert sarokba szorítani... 

BESTIÁRIUM: ZOMBIK
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