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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A 
Two Worlds igazán 
megadta a Hack&Slash 
rajongóknak, amit akar-
tak - ám a „Two Worlds 

II”-ben az új harcrendszer révén 
elkerülhetõ lesz, hogy az egér bal 
gombja izzásig hevüljön az ujjad 
alatt! A Reality Pump teljesen át-
alakította a harc forgatókönyvét, 
de nem hagyták ki az elsõ rész 
bevált elemeit. A közelharc akció-
dúsabb és intuitívabb, mint eddig 
bármikor - de most már sokkal 
igényesebb és ravasz taktikára 
lesz szükséged a sikerhez.

A RP még több realizmust vitt 
bele - most már csak annak az el-
lenfélnek a csapását tudod kivé-
deni, akivel szemben állsz, úgy-
hogy nagyon vigyázzatok, fiúk 
(és lányok), hogy nem oson-e 
valaki a hátatok mögé! Négy ele-
mi támadási forma van, ezek 
képezik a harcrendszer alap-
ját. Van az egér bal gombjával 
kivitelezhetõ szimpla kaszaboló 
mozdulat, harcba vetheted ma-
gad az erõteljes Ugró támadás-
sal, csinálj helyet a pusztításhoz 
a Forgó csapással, vagy vívd ki 

hamar ellenfeleid tiszteletét a 
Taszító támadással. És ez nem 
minden! Az elemi támadásokon 
kívül azok, akik szeretik a jó 
harcost, egy egész sor különle-
ges manõvert és közelharci ké-
pességet sajátíthatnak el. Ezek 
közé tartozik egy nehéz, de igen 
hatékony ellentámadás, mely-
nek során gyorsan átfordíthatod 
védekezõ támadásodat egy alat-
tomos támadásba, feltéve, hogy 
jó az idõzítésed. Azonban a hab a 
tortán a lenyûgözõ Végsõ csapás 
- amikor a megfelelõ képesség 
használatával letaszítod ellenfe-
ledet a földre, s ezzel a csapással 
gyorsan kivégezheted - s 
a gyõzelem pillanatát ter-
mészetesen lassított felvé-
telen nézheted végig!

Persze minden támadá-
si formához megvan a 
hozzáillõ fegyver - mivel 
egy karddal és egy pajzs-
zsal a kezedben sokkal 
hatékonyabban kivitelez-
hetsz egy Taszító táma-
dást, mint egy kétkezes 
fegyverrel vagy egy lán-

dzsával. A támadási és taktikai 
lehetõségek tömkelege révén 
soha nem lesz „ezt csináltam 
legutóbb is”-érzésed Antaloor 
harcmezõin - ez egy viszonylag 
egyszerû harc a legjobb formá-
jában. A fejlesztõk azonban rá-
tettek még egy lapáttal - meg-
növelték az ellenfelek MI-jét, s 
most már alkalmazkodni tudnak 
a taktikádhoz - úgyhogy nagyon 
megjárhatod, ha nem váltasz elég 
gyakran taktikát! Ha kidolgozol 
egy trükkös és változatos táma-
dási stratégiát, a hõsöd hálás 
lesz érte - és bal egérgombod is 
elkattogja majd köszönetét! 
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MEGÉRKEZETT

Manapság a Közösségi hálózatok 
játszanak fõszerepet, s ehhez a 
„Two Worlds II” is tartotta magát! 
Büszkén mutatjuk be a játék hiva-
talos Twitter és Facebook oldalát! 
Közvetlen linkek is találhatók a 
hivatalos játék oldalhoz, úgyhogy 
a rajongók böngészhetik a napi 
TWII híreket. 

TWII SAJTÓ BESZÁMOLÓK
„Rövidre fogom: a „Two Worlds II” 
nagyszerûen néz ki. Az utazásaid 
során meglátogatott különbözõ 
helyek meggyõzõen valósághûek 
a teljesen eltérõ, fantáziadús lát-
ványuknak köszönhetõen. Minde-
nekfelett a fejlesztõk részletekre 
fordított aprólékos figyelme fan-
tasztikus általános benyomást 
kelt. A fejlesztõk sok idõt és 
erõfeszítést fektettek ebbe a já-
tékba - és a besorolás szerint ab-
szolút versenyképes saját kategó-
riájában.”
Joshua Hampf, Gaming-Universe

„Az a részletesség, melyet a 
fejlesztõk kidolgoztak, igazán 
lenyûgözõ és nyilvánvaló, hogy 
mindenki azonnal látni akarja. Mi 

csak egy kis részét vehettük szem-
ügyre - de ez több, mint elég volt 
ahhoz, hogy rájöjjünk, ez a játék 
tuti befutó... és már nagyon várjuk 
az elsõ bemutató verziót.”
Harald Häusle, Gamers

„Egy újságíró, aki 739 éve dolgo-
zik ebben a szektorban, mostanra 
kiéhezett. Az én gyomrom is most 
azt morogja, hogy éhes - és azt, 
hogy valami jó közeledik felén a 
„Two Worlds II” személyében. OK, 
talán nem olyan színes a történe-
te, mint a Dragon Age-nek - de egy 
pokolian nagy, nyitott játékvilág 
vár ránk! Risen, Gothic stb. rajon-
gók... dörzsölgethetitek a tenyere-
iteket örömötökben!”
Harald Fränkl, Eurogamer 

FŐCÍM:
Különféle csapások, támadás 
kombók és piszkos trükkök ad-
ják a harcrendszer mélységét

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK:
Az AP szerkesztő csapata 
válaszol a tudásra éhes 
Fórum tagoknak

ISMERETEK:
Antaloor katasztrófa for-
gatókönyve... csak felperzselt 
föld és bizarr szépség marad

A HÉT GYÖNGYSZEME

Még néhány kérdést továbbítottunk a 
Közösségtõl a fejlesztõ csapatnak. Íme a 
válaszok!

krathax: Mi a helyzet a kereskedelmi 
rendszerrel a falvakban és a városok-
ban?

Egy rendkívül összetett gazdasá-
gi rendszerre számíthatsz - olyan-
ra, ami helységrõl helységre változik. 
Hatmandorban például kevesebbet fizetsz 
a szövetekért, mint Észak-Antaloorban. 
Úgyhogy egy vérbeli üzletember olcsón 
megveszi a szövetet Hatmandorban és jó-
kora haszonnal eladja északon. Mindösz-
sze annyit kell tenned, hogy a különbözõ 
helyeken megfigyeled az árakat. És ha 
egy bizonyos Céh vagy társaság tagja 
vagy, az árak számodra kedvezõbbek 
is lehetnek. Ily módon egy rakás pénzt 
spórolhatsz meg - és talán nyithatsz egy 
üzletet is a megtakarításaidból...

Dark Thea: Miket lehet csinálni a karakter 
megtervezésekor Multiplayer módban?

Hát igencsak megváltoztattuk a dolgo-
kat itt az Egyedi játékos módhoz képest. 
Online megtervezheted a saját megjele-
nésedet, választhatsz férfi vagy nõi ala-
kot, fajt és kialakíthatod saját karakte-
redet.

Szóval készíthetsz egy Tünde lányt 
krumpliorral és pipaszár lábakkal, ha 
úgy tetszik. A karakter osztályokat, mint 
a Kósza, a Harcos és a Mágus, szintén a 
játék elején kell megadni, s ezek befolyá-
solni fogják a játékos karakter képessé-
geit.

Dredd: Lesz-e kapcsolat a Two Worlds 
elsõ részével - viszontlátunk majd néhány 
ismerõs arcot?

A „Two Worlds II” fõszál cselekmény 
során olyan rejtélyekre kapunk majd 
választ, melyek problémát okozhattak 
néhány játékosnak az elsõ részben. Va-
lamint a játék reflektorfénybe helyezi 
Gandohar rejtélyes múltját. 

A
ntaloor nem csak forró 
és párás dzsungelekbõl 

és a Szavannak lélegzetelál-
lító naplementéibõl áll. Ha-
talmas világunknak megvan-
nak a maga sötét oldalai - és 
ez különösen igaz ott, ahol 
a mágia is szerepet kapott. 
Láthatjátok majd a félresi-
került kísérletek iszonyatos 
pusztító erejének hatását 
Antaloor déli régiójában.

Itt rátalálhattok egy ázsiai 
nagyváros kiégett romjaira, 
amely valaha Új-Ashoséhoz 
hasonló népszerûséget 
mondhatott magáénak. E 
nyüzsgõ város eltûnt és 
sohasem tér vissza. Sor-
sa megpecsételõdött, ami-
kor Gandohar megkezdte 
a „Veritas” megismerésére 
irányuló veszélyes kísér-
leteit. Hibázott, s az ebbõl 
eredõ katasztrófa elpusztí-
tott minden életet a közvet-
len környezetében. Amikor 
megközelíted a romokat, 
alaposan szemügyre ve-
heted, micsoda károkat 
okozott a fekete má-
gia.

Hatalmas, színját-
szó zöld mohával 
borított különös 
gyökerek emel-
kedtek ki a talaj-
ból, s nõtték be 
az épület maradványokat, 
mint valami furcsa intõ jel: 

vándor, ne közelíts! Maguk 
a házak üszkös romok már 
csupán, és ködpamacsok 
úsznak és gomolyognak, 
bárhová nézel. E hely pusz-
ta valójától is kirázta több-
ségünket a hideg. Az ilyen 
helyeken persze elkerülhe-
tetlen, hogy összefuss né-
hány félelmetes 
s z ö r n y e t e g g e l 
- de ezekrõl az 
AP következõ 
s z á m a i b a n 
lesz még 
szó. 
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