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A Hírújság TArTAlmA röviden:

E
zen a héten filozofikus, sõt, 
békés hangulatban jártam be 
Antaloort. Ahelyett, hogy ala-
bárddal, fabuzogánnyal vagy 

kétkezes karddal szerelkeztem vol-
na fel, fogtam a kis kosárkámat és 
sasszemmel figyelve a környezete-
met sétára indultam. Küldetésem: 
annyi gyógynövény begyûjteni, 
amennyit csak lehet és begyújtani 
az üst alá.

Szerencsére sok mindent lehet ta-
lálni. Virágokat, gyógynövényeket, 
köveket, gyökereket - mindent, amit 
egy alkimista csak kívánhat. Egy 
igen különleges játékelem: a „Two 
Worlds II”-ben a begyûjthetõ növé-
nyek területekre jellemzõen terem-
nek meg. A tinóru gombát észak eny-
hébb klímájú térségeiben találhatjuk 
meg, borostyánt a sivatagokban és a 
szavannán szedhetünk össze, míg a 
Viperafû a párás dzsungelben nõ... 
látod, sokmindent meg kell tanulni 
Antaloorban az életben maradáshoz. 
:-) Egy másik fogás a kicsi, nem tola-
kodó „szentjánosbogár-szerû” ábra, 
mely megmutatja a begyûjthetõ nö-
vényeket. Ez igen hasznos az alap-
anyagok keresésekor, de mégsem 

zavarja meg a játék hangulatát. Elég 
jó kombináció, azt hiszem. Akad 
még néhány finomság, amikor meg-
tekintjük a megszerzett zsákmá-
nyunkat a felszerelésben.

Nos, jobbára tapasztalati ember 
lévén mindent beledobálok az 
üstömbe ebbõl a virágözönbõl. 
És mivel életerõ regeneráló 
gyógynövényeket is használtam, 
(véletlenszerû) kísérletem eredmé-
nyeképpen egy cuki kis gyógyitalt 
kaptam. Imádom ezt a kotyvalékot, 

s el is mentettem „Minden rendben 
lesz” néven. Mostantól bármikor 
újra elõállíthatom ezt az italt fel-
téve, hogy minden hozzávaló meg-
van. Megtudtam, hogy a fejlesztõk 
felé benyújtott igények nyomán 
komplett recepteket is lehet majd 
vásárolni a kereskedõktõl, vagy 
könyvekben is rájuk akadhatunk. 
Ami engem illet, jobban szeretek 
kísérletezgetni, de ez a lehetõség 
különösen a lusta RPG rajongók 
érdeklõdését keltheti fel. 

FŐZŐLECKÉK HALADÓKNAK

MEGÉRKEZETT

A „Two Worlds II” nem csak 
grafikus élvezetet nyújt majd. 
A kellemes zene is megteremti 
a hangulatot. Minden területnek 
és helyzetnek meglesz a maga 
zenéje. A www.twoworlds2.com 
oldalon meghallgathatod õket a 
„Multimédia” menüben. 

ANTALOOR FELSZÍNE ALATT
Horogra akadt - Zul Figar naplója

Négy õrült bányászt elkaptak, 
amint megpróbáltak túladni 
néhány Verita kristályon. Ki-
csempészték õket a bányából 
- ott rejtették el a kristályokat, 
ahová sohasem süt be a nap . 
Istenverte fattyúk! Az ostobák 
miatt egy egész osztag katonát 
kellett a bányába küldenem, 
hogy akkortól kezdve naponta 
ellenõrizzék a bányászokat.

De ma Gandohar, mindenható 
bölcsességében, szerencsére 
elrendelte a bitófák felállítását 
Cheznaddarban. Ettõl kezdve 
minden Verita csempészt felló-
gatunk majd, mint valami érték-

telen húsdarabot. Addig hagy-
juk lógni, éhen hal, vagy kimúlik 
valami fertõzésben vagy kórság-
ban, vagy a perzselõ nap miatt. 
Be kell vallanom, kitûnõ ötlet.

A bitófák készen állnak, s vár-
ják az elsõ csempészeket. Alig 
várom, hogy láthassam az em-
berek tekintetét, mikor meg-
látják õket. A jövõben nagyobb 
tiszteletet mutatnak majd a vá-
rosi õrség és a császári sereg, 
s áldozatos munkájuk iránt. 
Ez a rideg valóság. Igazán 
szerencsés vagyok, hogy az 
áldott és dicsõ Gandohar csá-
szár uralma alatt szolgálhatok 
Cheznaddarban. 

FŐCÍM:
Felfedezőúton a főzetek 
és porok, illetve hatásaik 
rejtélyes világában

A HŐS EGY NAPJA:
Ha hősöd erő vagy képes-
ség híján van, segíthet 
néhány rafinált trükk

ISMERETEK:
TIR GEAL krónikái - véres-
en komoly képet kaphatsz 
Antaloor veszélyeiről

A HÉT GYÖNGYSZEME

A vadász módszere

Antaloorban tett utazásaim során szá-
mos vadállattal találkoztam, s az esetek 
többségében nem oly könnyû elejteni 
õket, mint gondolnád. Általában a ba-
rátságos állatok, mint a struccok vagy a 
varacskos disznók elszaladnak, ha meg-
próbálom megtámadni õket, majd visz-
szatérnek, s sebesen visszavágnak. Íjjal 
és nyíllal becserkészni õket persze meg-
könnyíti egy vadász életét, de attól még 
sokat kell gyalogolni, míg eléred a célo-
dat. Így aztán megeshet, hogy egy falka 
gepárd közelében találod magad, akik 
épp egy varacskos disznót üldöznek... és 
akkor „tisztáznotok kell” kié lesz a ma-
lac, s ki kullog haza.

De múlt éjjel Bayan fogadójában kidol-
goztam egy nagyszerû tervet, hogy ho-
gyan érhetem el a célomat, szerezhetem 
meg a zsákmányt az egészségem, s talán 
az életem kockáztatása nélkül, ha várat-
lan veszélybe kerülnék. Amikor reggel 
megvirrad és kinyitnak az árusok, felsze-
relkezem számos különbözõ csapdákkal, 
amikhez csak hozzá lehet jutni. Feltöltött 
hátizsákkal kinézek egy szép kis helyet a 
szavannán, nem messze néhány varacs-
kos disznótól. A magasra nõtt fûben tö-
kéletesen elrejthetem a csapdákat, senki 
sem látja majd õket.

Ezután megtámadom az állatokat, ahogy 
szoktam, hogy felkeltsem a figyelmüket. 
Ha ismét megpróbálnak elmenekülni, el-
terelem õket oda, ahol a csapdákat felál-
lítottam a magas fûben. Nagyon boldog 
leszek és elégedett, nevetek és táncra 
perdülök, amint meghallom, ahogy a 
csapdák összecsapódnak. Jó beruházás 
lehet a jövõben a csapda. Biztos vagyok 
benne. Könnyen jött pénz. A nap lassan 
felkél, a kereskedõk készülnek kinyitni 
standjaikat... akkor hát, vadászatra fel-
készülni! 

E
lképzelhetetlen rettegés bo-
rult ránk... még legvadabb 

rémálmaimban sem képzeltem 
el ilyesmit. A valaha élettel és 
szeretettel teli világunk sötét 
és végzetes hellyé változott, 
melyben gonosz te-
remtmények hordái 
ólálkodnak, s keresik 
az alkalmat, hogy be-
lakmározzanak...

Akkor azon nyomban 
csaknem mindenki meg-
halt egy robbanásban, 
amiért minden bizony-
nyal felelõsek vagyunk. 
Hogy lehettem ennyire 
ostoba? Hogy lehet-
tem olyan vak, hogy 
hittem neki, mikor azt 
mondta, senki sem sé-
rülhet meg? És most... 
minden elveszett. Az 
a néhány ember, aki 
túlélte Tir Caillte vesz-
tét, hozzánk menekült, 
Tir Gealba... csak hogy 
ugyanarra a sorsra jus-
sanak.

Most már csak annyit tehe-
tek, hogy mentem, ami még 
menthetõ. Kis közösségünk Tir 
Gealban a túlélésért küzd, de 
napról napra egyre keveseb-
ben és kevesebben leszünk az 
élõhalott szörnyetegekkel foly-
tatott elkeseredett harcban, 
akik a mocsarat - a mi ottho-
nunkat - egy hatalmas halálos 

csapdává tették. Érzem, ahogy 
testet ölt a gonosz a világunk-
ban, érzem a levegõben s min-
denben, ami élõ.

Nem csak ez történt Tir Caillte-

ban. Bármilyen borzalmas le-
gyen is. Ennél sokkal többrõl 
van szó. Van valami, amit nehéz 
megérteni. Az emberek, akik el-
hagyják a falut, sohasem térnek 
vissza. Az a sok élõhalott... va-
lami vagy valaki idehozta õket. 
De hogyan? Mi áll a háttérben? 
Vagy... meg kellene kérnem... 
kicsodát? 

TIR GEAL KRÓNIKÁIA HŐS  EGY NAPJA
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