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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A
z AP utóbbi néhány szá-
mában meséltünk nek-
tek az új közelharci 
fejlesztésekrõl - de nem-

rég betekintést nyerhettünk a tá-
volsági harc alapjaiba - és persze 
szeretnénk megosztani veletek 
újonnan szerzett tudásunkat!

Majd meglátjátok, az íjat és nyilat 
általában nagyon könnyû hasz-
nálni - miután kifeszítetted az 
íjhúrt, célba veszed a kiszemelt 
áldozatot a célkereszt segítségé-
vel. Amikor a célpontot befogtad, 
a célzó szimbólum automatiku-
san piros színû lesz. Használd 
az Akció gombot (ami mellesleg 
testreszabható), hogy tovább fe-
szítsd a húrt - minél hosszabb 
ideig tartod lenyomva a gombot, 
annál messzebbre száll a nyíl és 
annál nagyobb sebzést fog okoz-
ni. Ezt a célkereszt körül lévõ pi-
ros körben követheted nyomon 
(ami fokozatosan feltöltõdik). Ha 
úgy gondolod, eljött az idõ, en-
gedd fel a gombot, s a nyíl pen-
dülve elhagyja a húrt, egyenesen a 
célpont felé szállva. Csak egy kis 
gyakorlatra kell szert tenned...

A játék elõre haladtával több to-
vábbi aktív és passzív képzett-
séget tanulhatsz meg - s ezek 
is tovább fejleszthetõk. Az ak-
tív képzettségek gyöngyszeme a 
nyílzápor - ezzel egyszerre akár 
6 áldozatot is célba vehetsz! A 
tüzes nyíl is egy igen látványos 
elem és valóban hû a nevéhez - 
nemcsak sokkal nagyobb sebzést 
okoz az ellenfélnek, hanem láng-
ra is lobbantja az áldozatot, aki 
így minden perccel egyre gyen-
gébb lesz.

Azonban ha tökéletesíteni akarod 
aktív támadásaidat szükséged 
lesz a passzív képességekre is. A 
legerõsebb nyílzápor is csak fele 
olyan hatékony, ha nem támoga-
tod meg a kellõ passzív képzett-
séggel. Az egyik ilyen képesség 
például a Pontos lövés. Ez meg-
növeli egy kritikus sebzés bevitel-
ének lehetõségét - ha pedig egy-
szerre több ellenfelet támadsz, a 
Pontos lövésnek nagy jelentõsége 
lesz... valójában akár élet-halál 
kérdése is lehet! 

CSERKÉSZÉS ÍJJAL ÉS NYÍLLAL

MEGÉRKEZETT

Az elmúlt néhány hétben a 
„Two Worlds II” mûvészek 
megalkottak pár egyedi hát-
teret („persona”-t) a Mozilla 
böngészõhöz. Sajnos ennek 
csak a Firefox felhasználók 
veszik hasznát - úgyhogy 
Firefox rajongók, íme a link: 
www.getpersonas.com . 

A TWII MEGOLDATLAN ÜGYEI
Lursa: A zárnyitás mellett milyen 
más mini-játékkal találkozhatunk 
majd a játékban?
Sajnálom, de csak ugyanazt mond-
hatom, mint eddig - errõl egyelõre 
nem sokat árulhatok el. Annyit 
azért megsúghatok, hogy a kocs-
mákban és közéleti helyszíneken 
lesznek játék asztalok. Itt a játé-
kos sokféle szerencsejátékból vá-
laszthat, mint a póker és a kocka 
- és egy rakás pénzt nyerhet - vagy 
veszíthet el.

Antaloorian: Hogyan tekinthetem 
át a küldetéseimet?
A Küldetésnaplóban két terület 
van a Fõküldetés és a mellékkül-
detések számára. És minden mel-
lékküldetés, amit elkezdtél, kü-

lön-külön mappában jelenik meg 
- úgyhogy nagyon gyorsan megta-
lálhatod az ominózus küldetést. 
Valamint megtartottuk a közvet-
len kapcsolatot a térképpel - más 
szóval ha duplán rákattintasz a 
kiválasztott küldetésre, az ide vo-
natkozó helyszín megjelenik a tér-
képeden.

Kunc123: Veszítek életerõt, ha 
nagy magasságból leugrom?
Igen! Ezen a téren ügyeltünk a rea-
lizmusra! Néhány méterrõl leugra-
ni csupán a magasság függvényé-
ben okoz sérülést - de ha lelépsz 
egy 50 méter magas szikláról és a 
tengerbe zuhansz, búcsút mond-
hatsz az életednek. Semmi extra, 
csak épp mint a való életben! :-) 

FŐCÍM:
Gazdag zsákmány a dzsun-
gelban: kincsek az ősi romok 
közt és vadász trófeák...

JÓ TUDNI:
Indiana Jones és társa 
nyomában - irány a dél-
antaloori dzsungel

JÖN JÖN JÖN:
Távolsági fegyver 2.0 - min-
den prédához megtalál-
ható a megfelelő fegyver

A HÉT GYÖNGYSZEME

Indiana Jones és társa nyomában

Jókora bozótvágó késem most hü-
velyébe téve az övemen nyugszik, 
bõrkalapomat lecseréltem egy acél-
sisakra (jobb védelmi értéke van)... 
és készen állok elsõ utazásomra a 
lenyûgözõ trópusi dzsungelban Dél-
Antaloor partvonalán. Elhatároztam, 
hogy túlszárnyalom még a leghíresebb 
akció hõsöket is!

A partot elhagyván egy kicsiny forrást 
követek, lassan haladok elõre a kristály 
tiszta vízben - és tudom, hamarosan 
meg kell hoznom az elsõ döntésemet. 
Van a közelben egy Szkapulári tábor - 
támadjam meg õket és öljek meg néhá-
nyat? Vagy inkább maradjak Lopakodó 

módban és menjek tovább az erdõ mé-
lye felé? Tovább bámulom a két hatal-
mas, liánnal benõtt kõkoponyát a tá-
volban - olyan, mintha hívogatnának 
engem - hát akkor menjünk közelebb.

A hangulat abszolút egyedülálló, épp-
úgy mint legutóbbi utazásaim során. 
Világos színezetû papagájok röppen-
nek fel õrülten rikácsolva, ahogy el-
megyek mellettük - a növényzet pedig 
új értelmet ad a „Zöld pokol” kifeje-
zésnek. Átküzdöm magam egy kis víz-
esésen és végül felmászom a két ko-
ponya között - s hirtelen egy csapat 
Szkapulárival találom magam szem-
közt! Egy igazán keményt harc után 
felfedezem a teljesen benõtt romokat 
- ezután tovább követem a patak útját. 
Befordulok egy sarkon, aztán leesik az 
állam attól, ami a monitoron a szemem 
elé tárul... egy óriási templomot látok, 
kígyózó lépcsõsorokkal, keleties tor-
nyokkal és fantasztikus fényjátékkal 
- mintha a semmibõl termett volna itt 
a dzsungel közepén. Hûha! Ez minden 
ínyenc kalandor Paradicsoma! Ennyi! A 
cenzorok rám szóltak! 

Egyszerûen nem bírom tovább. 
El kell mennem... MUSZÁJ... 
Mit tenne velem, ha elkapna 
engem ott? Bele sem merek 
gondolni. És most mi legyen? 
Hová mehetnék?
...
Találtam egy barlangot... bár 
úgy tûnik, még soha senki se 
járt ott... meghalt. És ez az 
én hibám. Hogyan történhe-
tett ez? Biztos vagyok benne, 
hogy a megfelelõ hozzávaló-
kat használtam. Vagy még-
sem? Aahh, Layla, én szegény 
Laylam... Megérdemlem, amit 
a Kaszás tett velem. Meg-
érdemlem, hogy éltem min-
denegyes hátralévõ percét a 
pokolban töltsem... és tárt 
karokkal vetném magam a tü-
zébe. Ma még néhány hangya 
is megtámadott... óriási, ret-
tenetesen visszataszító han-
gyák.
...
Épphogy meg-
ú s z t a m 
élve és 
sike-

r ü l t 
v i s s z a -

vonszolnom 
magam a bar-

langomba. Mi lesz, 
ha követnek engem? Mi 
lesz, ha megérzik a jelen-
létemet? Valamit tennem 
kell.
...

Építenem kell egy torlaszt... 
Egyelõre egy jókora szik-
latömbbel zártam le a bar-
langhoz vezetõ utat, és 
mágia segítségével egy kap-
csolóhoz kötöttem, melyet 
a torlasz innensõ oldaláról 
mûködtethetek... így akara-
tom szerint nyithatom ki, 
vagy zárhatom be.
...
Valami baj van velem. A 
bõröm színe megváltozik és a 
hajam csomókban hullik ki.
...
A hangyák megpróbálnak át-
törni a torlaszon. Folyton ka-
parásznak és kapirgálnak a 
kõ körül. Nem bírom elvisel-
ni... Egyszerûen nem bírom 
ezt a hangot! Kaparászás és 

kapirgálás, kapa-
rászás és ka-
pirgálás!
Tüntesd el 
õket. Kérlek, 
k ö n y ö r g ö m . 

Tüntesd el 
õket! 
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