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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A
ntaloor egy csodákkal 
és szépséggel teli világ - 
de ennek is megvannak 
a maga halálos veszé-

lyekkel és ördögi pusztítással 
gyalázott vidékei. És az Ingo-
ványban elszabadult pusztítás 
erre a legborzasztóbb bizonyí-
ték - Új Ashos kapui egy olyan 
hatalmas tájra nyílnak, melyben 
nem vár más az óvatlan vándor-
ra, ki e rémisztõ területre téved, 
csak felperzselt föld, olvadt kõ 
és biztos halál... azonban mér-
hetetlen mennyiségû kincs is 
várja azokat, akik merészelnek 
belépni ide!

Hé, valaki fertõzést említett? 
Antaloorban? Hát igaza is van! 
Még ha téged inkább a nukleáris 
technológia érdekel is jobban és 
hasztalan kutatod hõsöddel a a 
nem létezõ atomfegyvert, hidd el, 
VAN olyan pusztító erejû hata-
lom Antaloorban, mely vetekszik 
az atomfegyverével - de adj há-
lát az égnek, hogy ilyen hatalom-
mal csak kevesek bírnak. A hõs, 
aki ki akarja deríteni, hogy mi 
vagy ki teremtette az Ingoványt, 

talál segítséget az Új Ashos-i 
Veneficus Egyetemen. Ebben a 
tiszteletreméltó épületben több 
mágus tanonc is mesélhet neked 
egy ifjú Mágusról, aki még csak 
a második évét töltötte a Mágia 
Iskolában - de már oly mértékû 
mágikus erõvel bírt, amit a ta-
pasztalt Mesterek mondhattak 
magukénak. Csakhogy volt egy 
bökkenõ - ez a rendkívüli diák 
veszélyesen vonzódott a sötét 
mágiához. Miközben egyre több 
és több hatalomra vágyott, elme-
rült a sötét mágia tanulmányo-
zásában - és vakmerõ kísérletek-
be kezdett a Veritának nevezett 
rejtélyes elemmel. 
Ám az egyik kí-
sérlete katasztró-
fával végzõdött. 
Az elemek közti 
egyensúly felbo-
rult - és a valaha 
zöld és termékeny 
vidéket ma már 
csak az Ingovány-
ként ismerik, ahol 
a Verita uralkodik 
fekete és fekélyes 
pokollá téve a föl-

det. A veneficusi Mágus Meste-
rek csupán egyesült erõvel tud-
ták megfékezni a Verita fertõzés 
terjedését... ezt pedig úgy érték 
el, hogy egy mágikus burkot 
emeltek az Ingovány köré.

Mindez 30 éve történt. Az az 
ifjú Mágus Gandohar volt... és a 
te feladatod, hogy mindent kide-
ríts a rejtélyes Veritáról és arról, 
Gandohar miként akarja ezt fel-
használni - no és persze még be 
is kell jutnod az Ingoványba ah-
hoz, hogy kikutathasd e halott 
föld titkait. 

AZ INGOVÁNY SÖTÉT TITKA

MEGÉRKEZETT

Egy ima megfelezi a csata idejét! A 
hõs nem bánja meg, ha egy vagy 
több istent a barátjának mondhat! 
Különbözõ oltároknál találhatsz 
például mana feltöltõ, gyógyí-
tó vagy más varázslatokat. A hit 
kifizetõdõ! :-) 

A TWII MEGOLDATLAN ÜGYEI...
A csapat ismét rászánt egy kis idõt, 
hogy megválaszolja a rajongók kér-
déseit. Tessék!

Dowie: Tarthat a hõs saját állatot, 
és ha igen, az segíthet neki a harc-
ban?

Sajnálom, de nem... meg kell olda-
nod a dolgot a ketrecbe zárt kaná-
rid, vagy kennelben tartott kutyusod 
nélkül... de létrehozhatsz magad-
nak mágikus útitársakat, akik kísér-
hetnek téged. Ha bírsz a megfelelõ 
varázslattal, megidézhetsz démo-
nokat, vagy más cukipofa lényeket, 
hogy veled tartsanak. Ezek a „baj-
társak” aztán életük végéig a játé-
kos mellett lesznek és segítik õt a 
harcokban!

alalzia: Mennyire fontos végigvinni 
a fõküldetés szálat?

A „Two Worlds II” kétféle 
lehetõséget kínál a játékosnak, hogy 
elmerüjön Antaloor csodálatos és 
hangulatos világában. Egyfelõl ott 
vannak a fõküldetés lebilincselõ cse-
lekményei - másrészrõl adva van a 
jól bevált fogás, hogy a játékos sza-
badon felfedezheti Antaloor világát 
és bármely mellékküldetést felve-
heti, amelyiket szeretné... de arról 
azért ne feledkezzetek meg, hogy a 
világ új területei a fõküldetés során 
fokozatosan nyílnak meg elõttetek. 
Úgyhogy ha Antaloor minden zugát 
fel akarjátok fedezni, jobb, ha tart-
játok magatokat a fõküldetés szál-
hoz is. 

FŐCÍM:
Séta a legendás Ingovány-
ban - a fekete mágia bi-
zarr világában

INTERJÚ:
Mirek Dymek nyilatkozott né-
hány a “Two Worlds II”-ben 
használt technikai eszközről

ISMERETEK:
Az alattomos és veszélyes 
Rák gyorsan megbéníthat 
mérgével

A HÉT GYÖNGYSZEME

Karácsony és Újév között 
Mirek Dymek ügyvezetõ 
igazgató ismertetett né-
hány a „Two Worlds II”-
ben alkalmazott technikai 
fogást.

AP: A „Two Worlds II” több platformon is 
játszható lesz. Hogy sikerült megoldani ezt 
a bonyolult feladatot?

Mirek: Játék motorunk teljes mértékben 
kiaknázza az összes platformban rejlõ 
lehetõségeket. Az Xbox 360-nál ez az 
elérhetõ bõvítményekre és a számítási tel-
jesítményre vonatkozik. A PS3-nál az SPU 
egységekre és a cell architektúra által nyúj-
tott lehetõségekre. A PC-nél megint más tu-
lajdonságok várnak a teljes hasznosításra... 
ehhez egy kifinomult Shader technológiát 
és természetesen többmagos optimalizá-
lást alkalmaztunk. A kezdetektõl külön 
csapatok dolgoznak a különbözõ platfor-
mokra való implementáláson - és az elért 
eredményekre büszke vagyok!

AP: Mennyire kidolgozott a fizikai szimulá-
ció? Többet is láthatunk majd az új látvány 
effekteknél?

Mirek: Még mindig a PhysiX motort hasz-
náljuk az általa nyújtott lehetõségek miatt, 
és mert puszta hatékonysága tökéletesen 
megfelel az igényeinknek. Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy a PhysiX-szel már sok 
tapasztalatunk van - és ez most szintén 
hasznosnak bizonyult számunkra. Mindaz 
a szaktudás, amire szert tettünk, lehetõvé 
teszi számunkra, hogy a PhysiX csaknem 
minden elemét felhasználjuk - ez pedig új 
szintre emelte a „Two Worlds II”-t, olyan 
magasságokba, ahol a játékos sokkal töb-
bet kísérletezhet a világgal és a benne talál-
ható tárgyakkal. E kifinomult fizikai rend-
szernek köszönhetõen a feladatokat sokkal 
többféleképpen lehet megoldani - és persze 
egész Antaloor is jóval valósághûbb lett. 
Elõdjéhez képest a „Two Worlds II” sokkal 
inkább interaktív - a különálló elemek reak-
cióba lépnek egymással. Ez vonatkozik az 
egyszerû tárgyakra, mint a ládák és a hor-
dók, de a vitorlás hajókra, vagy a fizikai ha-
tású varázslatokra is, mint amilyen például 
a ciklon. A fizikai rendszer kihat a játékban 
található látszólag kicsi és ártalmatlan dol-
gokra is: kötelekre, láncokra, ruhadarabok-
ra, de még a karakterek hajára is - minden 
igen valószerûen mozog és reagál a külsõ 
hatásokra. 

E
z a rovarszerû lény termé-
szetesen  Antaloor egyik 

legérdekesebb létformája. A 
rovarnak és a hüllõnek ez az 
egyedülálló keveréke ellent-
mondani látszik az evolúció 
elméletének és ez a teremt-
mény felhívja magára a fi-
gyelmet, bármerre is megy. 
A Rák nem csak oldalazva 
halad, mint egy igazi rák; 
gyakran lekuporodik, majd 
meglepõen gyorsan felugrik, 
így küzdve le viszonylag egy 
nagy távolságot. Más szóval 
úgy támad, mint egy tücsök, 
vagy ugrópók - ezzel a tak-
tikával pedig sok ellenfelet 
lepett már meg, akik azt hit-
ték, nem éri el õket... ám e 
szökdécselõ csoda alatto-
mos képességei igazán cso-
dálatraméltók! Amikor eléri 

á l d o z a t á t , 
a z o n -

nal villámgyors támadásba 
lendül... és micsoda táma-
dás az! Természetellenesen 
hosszú nyelve kicsap állkap-
csai közül igen gyorsan ható 
méreggel borítva be óvatlan 
ellenségeit, így megbénítva 
áldozata testrészeit. Amikor 
pedig a méreg hatni kezd, a 
dolgok már csak rosszabb-
ra fordulhatnak... rémült és 
csaknem teljesen védtelen 
hõsöd végignézni, ahogy 
a Rák elõhívja kicsinyét a 
rejtekhelyükrõl... és a lako-
ma megkezdõdik! Szóval ha 
a hõsöd nem kellõképpen 
felszerelt, kerüld el ezt a 
szörnyet! Tulajdonképpen 
elég ártalmatlannak néz 
ki.. .  de ez csak egy aljas 
trükk... 
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