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Í
mhol még néhány kérdés a The 
Temptation-rõl. Miroslaw Dy-
mek, a Reality Pump vezetõje 
(a Two Worlds fejlesztõ stúdi-
ója) rászánt még egy kis idõt, 
hogy exkluzív válaszokat ad-

jon olvasóinknak.

Mennyi közös lesz az új játékban és 
a Two Worldsben?
Sok! Természetesen tudatában va-
gyunk annak, hogy az 1. rész sok nyi-
tott kérdést hagyott maga után… de 
ezek közül sok megválaszolásra ke-
rül a The Temptaionben. A következõ 
rész csaknem megszakítás nélkül 
onnan folytatódik, ahol az elsõ abba-
maradt - és a hõs is ugyanaz lesz. És 
igen, kigondoltunk egy logikus kez-
dést, ami az elõzõ rész mindkét lehet-
séges befejezését figyelembe veszi. A 

játékos összefuthat 
majd néhány régi 
ismerõssel, mint 
Gandohar és Fehér 
Fej rokona.

Van némi fejlõdés 
az ellenfelek MI-
jében, vagy az ma-
radt, amilyen volt?

Az MI az egyik legfontosabb elem egy 
sikeres RPG-ben. Szóval nem csak ülünk 
és ábrándozunk az MI-rõl - programo-
zóink éjjel-nappal dolgoznak a témán! 
Az eredménye pedig a sokkal rugalma-
sabb intelligencia - például a város õrség 
sokkal gyorsabban reagál a játékos tet-
teire - és a küldetést adók és ismerõseik 
különbözõ párbeszédeket folytatnak 
egymással attól függõen, hogy a hõs 
meddig jutott el a küldetésben.

Dolgoztok még a régi Two Worlds 
grafikáján?
Ugyanez a válaszom itt is - ha nem 
fejleszted a grafikát, megrekedsz. Fej-
lesztettük a grafikus motort és most 
már szolgálhatunk a játékosoknak né-
hány dologgal, amitõl leesik az álluk 
- az elsõ screenshotok mindenkinek 
megmutatják, meddig mentünk el…!

Elmondhatod, hogyan juthatok be a 
Törpék városába?
Hát errõl még nem árulhatok el sem-
mit… még nem, semmilyen körülmé-
nyek közt! Bár a következõ részben, 
a The Temptation-ben Antaloor észak 
része semmiféle szerepet nem ját-
szik. De Yamalin még mindi egy érde-
kes téma számunkra… 

Megérkezett

Az Antaloor Posta egyik kezdeti szá-
mában meséltem nektek az új elemrõl, 
a „tárgyak mozgatásáról és használa-
táról” - most megmutathatjuk az elsõ 
képet a hõsrõl, amint éppen cipel va-
lamit. Ez a mozgás sorozat a mozgás-
letapogatás segítségével kerülhetett a 
játékba - szóval a tárgyak felemelése 
és mozgatása tényleg életszerû. Most-
már a hõsön múlik, hogy azt a hordót 
fel akarja tenni valahova, vagy hozzá-
vágja az elsõ arra járó ellenfélhez! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… szabadon mozoghatsz a vér-
szomjas orkok hordái között - a 
megfelelõ álcában?

Cathalonban vehetsz egy Ork 
álcázási páncélt Creotól… de ez 
csak egyszer viselhetõ.

Szóval alaposan válaszd meg 
az idõt és a helyet, amikor fel-
veszed - mert mindenki Orknak 
fog nézni téged, ha viseled! Nem 
lenne túl jó ötlet Cathalonban 
felkapni!

Othis ad egy engedélyt, melyet 
elvihetsz Creonak. Ha adsz Creo-
nak 5.000 aranyat, megkaphatod 
tõle ezt a ritka hasznos holmit 
- és talán így körülnézhetsz Gor 
Gammarban!

Szörnyenciklopédia: Hibridek

A
ntaloor tágas vilá-
gában találkozhatsz 
olyan teremtmények-
kel is, akik látszólag 
egyik fajhoz sem tar-
toznak, mint a Szka-

pulárik rejtélyes múltjukkal és az 
agresszív sivataglakó Varnokkal. 
Mindkét szörnytípus különbözõ 
fajokból fejlõdött ki - és még 
második pillantásra is egzoti-
kusnak tûnnek!

A Szkapulárik: nem sokat 
tudunk a Szkapulárikról. Azt 
mondják, õk Yathollen, a ten-
ger és vihar istenének ítéletvég-
rehajtói. Ebben azért lehet némi 
igazság, mivel a Szkapulárik 
vízparton élnek és ránézésre is 
hasonlítanak az óceánlakókra. 
Különbözõ Szkapulári fajok lé-
teznek. Néhánynak hatalmas ol-
lók nõttek a kezük helyén, má-
soknak nagy pirana fejük van 

borotvaéles fogakkal és megint má-
sok csápszerû fejet növesztettek.
Harcolj: karddal, Tûz mágiával

A Sakál - Varn néven is ismeretes: 
a Sakálok nagyon intelligensek. A 

Drak’ar sivatagban élnek. Ezek 
a bestiák felegyenesedve járnak 
- és farkas fejükben található 
agyaraikkal jó darabot kiharap-

hatnak ellenfeleik húsából! 
Valamint a normál Saká-

loktól eltérõen önálló klá-
nokba tömörültek, ahol 
a Sámánok erõteljes va-
rázslatokkal védik õket. 
A fegyverek és vérteze-

tek a Sakálok alapfel-
szerelését képezik - és 
ez intelligenciájukkal és 
puszta állati erejükkel 
kombinálva… nos, sok 
szerencsét!
Harcolj: fejszével, Föld má-

giával 


