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A Hírújság TArTAlmA röviden:

E
gy igen közvetlen interjú-
ban a stúdió fõnök Mirek 
Dymek összemérte velünk a 
kardját (szó szerint!) és po-

tyogtatott néhány érdekes informá-
ció morzsát az új és bonyolultabb 
harcrendszerrõl.

AP: A rugalmas és rendkívül válto-
zatos harcrendszer fontos szerepet 
játszik a Szerepjátékokban. Hogyan 
fogtatok hozzá ehhez a fontos elem-
hez a „Two Worlds II”-ben?

Mirek: Teljesen új alapszerkezetet 
építettünk be a harcokhoz, olyat, 
aminek szinte semmi köze az elõzõ 
részhez és néhány jelentõs fejlesz-
tést is tartalmaz.
A legszembetûnõbb változások 
természetesen az aktív hárítás és 
minden mozdulat valósághû kivi-
telezése - de az igazi forradalmi 
újítások a háttérben mûködnek. 
Meglepõen új lehetõségeket hoz-
tunk ki a GRACE technológiából, s 
ennek eredményeképpen Antaloor 
minden harcra változatos lett - és 
ráadásul így mind nagyobb kihívást 
is jelentenek!

AP: Ezt kifejtenéd bõvebben?

Mirek: Harc közben különbözõ 
szempontok szerinti kölcsön-
hatások széles választéka teszi 
valószerûbbé a teljes képet. Ezek 
közé tartozik, hogy az NPC MI-je 
emlékszik rá, a játékos már meg-
támadta õt egyszer! Tehát ha a já-
tékos mindig ugyanazt a támadási 
sémát használja, egyre kevesebb és 
kevesebb ütést tud majd bevinni, 
mivel az ellenfél folyamatosan úgy 
alakítja saját stílusát, hogy meg-
akadályozza a játékos mozdulatait. 
Másfelõl viszont ha a játékos az ösz-
szes rendelkezésére álló különbözõ 
mozdulatot használja és folyama-
tosan változtatja stílu-
sát, igen súlyos sérü-
léseket okozhat. Ezen 
felül beépítettünk még 
látványos záró mozdu-
latokat és pajzstáma-
dásokat is.

AP: Mi a helyzet a fegy-
verekkel?

Mirek: Azokból egy 
egész vagonnyi van! 
Kardok, tõrök, íjak, 
fejszék, lándzsák és 

még sorolhatnám... minden, ami 
csak egy igazi harcos szíve vágya 
lehet! És természetesen minden-
egyes fegyvernemnek megvan a 
maga harcstílusa. Például a játékos 
egyszerre használhat egy egykezes 
kardot pajzzsal, vagy két fegyvert, 
de az egyik kezében lehet akár egy 
égõ fáklya, míg a másikban ott a 
kard. Minden stílusnak vannak bi-
zonyos elõnyei és hátrányai, ame-
lyek kihatással vannak a játékme-
netre. Végül, de nem utolsó sorban 
ott vannak a tõrök a sötét sarkok-
ban elkövetendõ orvgyilkosságok-
hoz! 

HARCRA FEL!

MEGÉRKEZETT

Végre! Hamarosan megnyitjuk 
az új internetes honlapunkat a 
www.twoworlds2.com címen. Az 
elõzetes oldalt felváltja majd a tel-
jes tartalom - és ne feledkezzetek 
meg a nagyszerû új Adventi Nap-
tárról se, ahol egy XBox 360-at, egy 
PlayStation 3-at vagy egy 1000 dol-
lár értékû Játék PC-t nyerhettek. 

MARAS KASTERN KESERŰ ÖNSAJNÁLATA
Idézet Maras Kastern, Tir Geal ötö-
dik polgármesterének naplójából:

„Átkozom a napot, amidõn ez a ki-
etlen pokol megteremtetett! Átok a 
szüleim fejére is! Nekik köszönhe-
tem, hogy e világra kerültem! És az 
a rakás semmirekellõ, ostoba fajan-
kó, akik mind úgy érzik, mindenkép-
pen be KELL számolniuk kicsinyes 
gondjaikról a hét mindenegyes nap-
ján... közönséges vidéki parasztok! 
Én sokkal nagyobb dolgokra lennék 
hivatott!

Talán még nevetnék is, ha valaki 
más lenne a helyemben... de ne-
kem kell elszenvednem ezt a mél-
tatlanságot, ezt a borzalmat. Ah, 
életemet keserû irónia torzítja el és 

tépi szét... Alig egy karcolás nélkül 
sikerült megszöknöm Hatmandor 
börtönébõl - csak hogy eljussak ebbe 
a rettenetes kis faluba. És mindezek 
tetejébe ez az ÉN SAJÁT DÖNTÉSEM 
volt!

Átkozom magam, hogy utamat 
egykor Tir Geal felé vettem! Talán 
inkább a jól járható kereskedelmi 
útvonalat kellett volna választa-
nom, amikor megszöktem ahelyett, 
hogy itt rejtõztem el - még a városi 
õrséggel szembeszállni is jobb lett 
volna, mint itt ebben a mocsárban 
végezni... de most már túl késõ. A 
sorsom megpecsételõdött... megmá-
síthatatlanul összefûzõdött ezzel a 
mocsári szörnyeteggel, és a végzet 
mindig a maga módján jõ el...” 

FŐCÍM:
Mirek Dymek bemutatja 
a Two Worlds II új harc-
rendszerét

JÓ TUDNI:
Hogyan kapcsolódik egy-
másba a négy fő elem és 
a Sötét Mágia...

ISMERETEK:
Enciklopédiánkban bemu-
tatjuk a rendkívül rejtélyes 
és lenyűgöző Mocsarat

JÓ TUDNI

A HÉT GYÖNGYSZEME

Az elemek pentagramja

Alapvetõ hozzávalók nélkül nincs 
mágia... és ez pontosan úgy marad, 
ahogy az elsõ játékban is volt. Neve-
zetesen a Tûz, a Föld, a Levegõ, a Víz 
elementáljai és a Sötét Mágia. Csak ez-
úttal a különbözõ erõterek közvetlen 
kapcsolatban állnak egymással. Min-
den elementál kapcsolódik a másikhoz 
és át lehet váltani a két szomszédos 
mágia formára. Az egyik szomszédos 
elementál energia-forrásként, míg a 
másik irányítási célokat szolgál.

Szóval míg a varázslat alatt az energi-
át a szomszédos elementálokból nye-
red - a már használt varázslat típusok 
hozzáadásra kerülnek -, te mint Mágus 
uralod az elemek egyensúlyát, még az 
elementál gyûrû másik oldalán lévõ má-
gikus forrásokat is. Ha egyfajta Mágiá-
ra akarsz összpontosítani, szem elõtt 
kell tartanod a mágia típusok egymásra 
való kölcsönhatását is.

Egy Mágus csak akkor lehet igazán erõs, 
ha fenntartja az egyensúlyt az erõk kö-
zött. Ez az egyensúly Antaloorban nem 
csak a mágia megalapozásakor játszott 
kiemelkedõen fontos szerepet - hanem 
elsõdlegesen ez a felelõs a világegye-
tem további fejlõdéséért is. Errõl töb-
bet a következõ számokban olvashatsz 
majd! 

S
ok hely van Antaloorban, 
aminek megvan a maga 

sötét titka, de van néhány 
erõsen kiemelkedõ, ahol a 
légkör és az izgalmak emlí-
tésre méltóak - az egyik ilyen 
a Mocsár. Csendesen úszó 
ködpamacsok, ingoványos ta-
laj, rozoga deszka-
ösvények és néhány 
kicsiny település 
garantálja, hogy ne-
ked, kedves játékos 
leizzadjon a tenye-
red és a hideg futká-
rozzon a hátadon! 
A fejlesztõk ezen a 
helyen igen messzi-
re mentek a részle-
tek kidolgozásában. 
Hódok és más apró 
állatkák rohangál-
nak a hõs lába alatt 
- és persze igazi ellenfelek is 
akadnak majd... aztán elsza-
badul a pokol. Zombik, vér-
farkasok és más vérfagyasztó 
szörnyetegek várnak rád a kis 
szigeteken álló romok közt és 
temetõkben, melyek „színe-
sítik” a mocsár tájképét - de 
ezek átkutatása a sok veszély 
ellenére is jövedelmezõ lehet. 
OK, a lakosok feladták és kel-
lemesebb klímájú helyekre 
költöztek, de számos ládát 
hagytak hátra, s ezek közül 
néhány kincset rejt. Ha pe-
dig nem elégszel meg a terep 
egyszerû bejárásával, néhány 
küldetést is felvehetsz Tir 

Geal rendkívül bizalmatlan 
lakosaitól és ugyanakkor töb-
bet is megtudhatsz a környék 
szomorú végzetérõl. Acélide-
gekre lesz szükséged ezen 
feladatok megoldásához - de 
ha végül sikerrel jársz, akkor 
egyszerûen muszáj lesz egy 

éjszakai sétát tenned a mo-
csárban - mivel a GRACE tech-
nológia segítségével a lehetõ 
legtökéletesebb hollywoodi 
stílusú tájképet és hangulatot 
teremtették itt meg - higgy 
nekünk, mikor azt mondjuk, 
egyszerûen hihetetlen. Ami-
kor a holdfény átszûrõdik 
a korhadt fáj ágai között és 
forró gõz száll fel a vízbõl, 
már csak egy kemény szörny 
hiányzik, hogy kiteljesedjen 
a Szerepjátékosok mennyor-
szága... de az is ott leselkedik 
az ösvény következõ kanyar-
jában! 
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