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A Hírújság TArTAlmA röviden:

E
gy olyan fantasy világban, 
mint a „Two Worlds II” 
Antaloorja, nem szokatlan a 
démonok látványa, akik ép-

pen valami rosszban sántikálnak, 
mert itt aztán Antaloor-szerte min-
denhol találkozhatsz velük - de ez 
az AP kiadvány nem elég nagy, hogy 
az élõhalottak világából származó 
borzalmas lényekrõl minden infor-
mációt megosszunk veletek. Nem, én 
most arról az alap struktúráról fogok 
beszélni, amire a mágia használat 
épül a „Two Worlds II”-ben. És ehhez 
el kell árulnom egy titkot - minden 
a játékban használt mágikus erõ egy 
„Dinamikus Bájoló, Mágia, Okkultis-
ta, Nekromanta Rendszeren” alapul. 
És ennek mi a rövidítése?? Bizony, 
kezded kapisgálni! DEMONS*!

A DEMONS technológia célja, hogy 
a játékosoknak teljes szabadságot 
adjon a varázslatok készítésében - 
és el is érte a célját! Az a korszak, 
melyben a játékosoknak csupán egy 
elõre meghatározott mágiakészle-
te lehetett, lejárt! A DEMONS-nak 
köszönhetõen te állíthatod össze 
saját Varázskönyvedet a megfelelõ 
„hozzávalók” birtokában; és ebbe az 

is beleértendõ, hogy viszonylag kis 
pontveszteséggel válthatsz a varázs-
latok közt! Össze is rakhatsz bizo-
nyos varázskártyákat - így létrehoz-
va saját halálos és gonosz támadó 
varázslataidat. Ez arra is ösztönöz 
majd, hogy képesség pontokat sze-
rezz a hõsöd számára különbözõ 
mágia osztályokban - ne feledd, hogy 
a tapasztalt Mágusok változatossá 
teszik varázslat készítésüket, hogy 
ezzel továbbfejlesszék már így is 

erõs gonosz varázslataikat.

A fejlesztõk abban az irányban is 
nagy lépést tettek, hogy összekössék 
a játék mágikus oldalát a fizikai mo-
torral - mert bizonyos varázslatok 
már nem csak részletes és csodálatos 
látványt nyújtanak, hanem képesek 
arrébb taszítani megmozdíthatatlan 
sziklákat és ládákat is! Képzeljétek 
el, amint ezt az erõt egy horda ellen-
fél ellen használjátok fel! 

LÉPJÜNK BE A DEMONS MÁGIKUS VILÁGÁBA

MEGÉRKEZETT

Néhány új kép érkezett a hiva-
talos honlap Mûvészeti Galéri-
ájába - de ahhoz, hogy bejuss, 
elõbb fel kell törnöd a zárat! Ma 
a látogatók részt vehetnek egy 
interaktív Falsh-es játékban - és 
ügyes ujjakra lesz szükségetek 
hozzá! 

A TWII MEGOLDATLAN ÜGYEI...
krathax: Hogyan rendezitek el a 
kereskedõ céhet a falvakban és város-
okban?

krathax, ezúttal sokkal egyedibb mó-
don közelítettük meg ezt a kérdést, 
mint az 1. részben. A piacokon fõként 
a hagyományos pultokkal találkoz-
hatsz majd, ahol ételeket és kevésbé 
különleges fegyvereket, páncélokat 
vásárolhatsz - a komolyabb üzletek 
azonban a házak közt bújnak meg. 
Minden ilyen kereskedõnek megvan 
a maga programja és különbözõ árat 
fognak kérni portékáikért (vagy fizet-
ni a tiedért). Úgyhogy hasztalan pró-
bálod majd eladni az alapanyagokat 
és növényeket egy kovácsnak. Ilyet 
már csak végsõ elkeseredésedben, 
vagy erõs pénzszûkében tegyél.

Magge: A hátasok ott fognak ácsorog-
ni és várják majd, hogy felpattanjak 
rájuk - vagy ahhoz, hogy lovagoljak, 
elõbb meg kell oldanom valami külde-
tést?

Az elsõ hátasló a Fõküldetés kapcsán 
kerül eléd. Ekkor rajtad múlik, Magge, 
hogy átvered-e a lókupect, vagy sem! 
A játék folyamán késõbb is lesznek 
még küldetések, melyek megoldása 
közben további lovakkal gyarapítha-
tod ménesed. És igen, még lophatsz is 
lovat - akkor azonban számolnod kell 
a rettentõen mérges gazdával is. Kü-
lönösen az olyan sivatagi városokban, 
mint Hatmandor, a lovaglás létfontos-
ságú, ezért a lótolvajokkal kímélet-
lenül elbánnak és nagyon kegyetlen 
büntetést szabnak ki rájuk. 

FŐCÍM:
A DEMONS sokkal többet 
jelent egy megidézhető 
szövetségesnél!

JÓ TUDNI:
Ha hősöd alázatot mutat egy 
oltárnál a TWII világában, “jó-
tékony áldásban” lesz része

ISMERETEK:
Ártalmatlan díszítés az ajtón? 
Neeem... ezek a szörnyek 
kőkemény ellenfelek!

A HÉT GYÖNGYSZEME

Áldott segítség az égiektõl

Ha szellemi segítséggel kívánod utadat 
végigjárni és harcolni Antaloorban, akkor 
lehetõségek széles választéka áll rendel-
kezésedre. Antaloor legfontosabb isten-
ségeinek szentel oltárok és obeliszkek 
várnak rád. Ezek a szent helyek általá-
ban egykor hatalmas templomok romjai 
közt, vagy a legfontosabb zarándok utak 
mentén találhatók elszórva. Bár az iste-
nek imádata az utóbbi néhány évtizedben 
alábbhagyott, az igaz hívõk még mindig 
meríthetnek az erõk mérhetetlen forrá-
saiból, melyek e helyeken szunnyadnak. 
Feltöltheted élet- és akaraterõdet, sõt né-
hány tulajdonságodat rövid idõre alapo-
san meg is növelheted.

Ha a hõs (sikerrel) imádkozott, megnövelt 
képességei birtokában olyan ellenféllel 
is képes elbánni, aki egyébként két sze-
let kenyér közé csapná õt, meglocsolná 
ketchuppal, majd friss Hõsburgerét a leg-
nagyobb örömmel elfogyasztaná vacsira. 
Azonban egy dologról nem szabad ilyen-
kor sem elfeledkezni... hogy a növeke-
dés csak ideiglenes, úgyhogy olyan harci 
taktikát válassz, ami gyors és hatékony, 
máskülönben a hõsöd felkerül a szörnyek 
étlapjára. Figyeld meg a varázs-effektet, 
mely ott örvénylik a hõs körül, miután 
befejezte az imádkozást... ha ott van, 
minden rendszer hõsöd ideiglenes isteni 
hatalmának szolgálatába áll!

Vegyük például ezt: az egyik ilyen hatás 
kis lángok formájában ölt testet, ha a hõs 
Aziraalhoz, a tûz istenéhez imádkozott. 
És amíg ezek a lángocskák ott keringe-
nek körülötte, az isteni erõ vele marad. 
Ez nagyszerû segítség a harcban és áldást 
jelent, ha valami nehéz dolgot akarsz el-
juttatni A pontból B-be. Minden rajtad, 
a játékoson múlik... mert lehetõségeid 
csaknem korlátlanok! 

L
étezik egy igazán félelme-
tes szörny Antaloorban, 

amitõl minden állat retteg... 
még a Kaszások és Vérlé-
nyek is meglapulnak, ha ez 
vadászni indul, fülüket-far-
kukat behúzva rejtõznek el a 
szörnyek a hegyekbe, ha ez a 
teremtmény megjelenik vala-
hol. Nos, vajon mi lehet ez? 
Igen, ez a Vízköpõ. Ez a faj a 
kihalás szélén áll Antaloorban 
- de az a néhány megmaradt 
példány valószínûleg a világ 
legveszedelmesebb lénye.

A felnõtt példányok elérhe-
tik akár egy ház méreteit is, 
s erõs szárnyaik oly gyorsak-
ká teszik õket, mint az an-
tilop. Szárnyaik ugyan nem 
alkalmasak repülésre, de 
segíthetik õket, hogy óriási 
ugrásokkal közelítsék meg 
ellenfeleiket. Hatalmas man-
csaik borotvaéles karmokban 
végzõdnek, s ez - hozzávéve 
gyors mozgásukhoz - töké-
letes egy-két halálos csapás 

beviteléhez. Bõrszerû külsõ 
hámjukat néhol pikkelyek 
borítják - csaknem áthatolha-
tatlan páncélt alkotva. Közel-
harcban elõszeretettel hasz-
nálják fejükön lévõ szarvaikat 
is, melyek akár egy sziklát is 
porrázúznak - és persze kar-
jaikat a már említett karmos 
mancsokkal együtt.

Csupán egy Sárkány képes el-
lenállni egy Vízköpõ komoly 
támadásának - és bárki, aki 
abban a szerencsében része-
sül, hogy e két titán harcának 
szemtanúja lesz (de könyör-
göm, a távolságot tartsátok 
meg!), az soha életében nem 
felejti el a látványt... és vi-
gyázzatok a röpködõ kövek-
re! 

BESTIÁRIUM: VÉGZETES ELLENFÉLJ Ó  T U D N I
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