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Antaloor több arcát is megmutatja!

A 
„The Temptation” gra-
fikai és MI fejlesztések-
nek köszönhetõen Anta-
loor még autentikusabb 
és realisztikusabb lett, 
mint valaha! Hogy a já-

tékos úgy érezhesse, tényleg egy valódi 
világban van, fizikai folyamatok komp-
likált szimulációjára van szükség, s a 
Reality Pump fejlesztõi pontosan ezért 
töltöttek rengeteg idõt az Ageia fizikai 
motor babrálásával, saját módosításaik-

kal fejlesztve a szoftvert.

A 3. számban beszéltem nektek a 
ládák, dobozok és létrák interaktív 
használatáról - ebben a számban, a 
29-ben pedig elmondom, mit tudtam 
meg nemrég a felület tulajdonságai-
nak különleges fontosságáról a játék 
világában!

A fizikai motor különbözõ testtartást 
kalkulál ki a játék karakterei számá-
ra a talaj úgy nevezett súrlódási ereje 

alapján - az alakok - 
és a szörnyek - mind 
másként járnak a si-
vatag homokjában, 
mint például a köves 
talajon, vagy a jégen. 
A „The Temptation”-
ben a víz felszíne is 
a megfelelõ módon 
kiszámításra kerül 
- így a tárgyak, mint 
például a vitorlás 
hajók vagy akár egy 
faláda valós lebe-
gést és mozgást fog 
produkálni a nedves 
közegben. 

Megérkezett

Bepottyant hozzánk egy igazi 
látvány-nyalánkság a Reality 
Pump mûvészeti stúdiójából! 
Ez a vázlat koncepció egy föld 
alatti tömlöcrõl készült, melyet 
a kemény sziklából vájtak ki. Az 
õsöreg fák gyökerei lenyûgözõen 
tekeregnek a tömlöc falain, 
hihetetlenül valós hangulatot 
teremtve. De ez a vázlat okkal 
készült - ez a földalatti börtön 
kapcsolatban van a rejtélyes 
királynõvel, akirõl a 26. számban 
meséltem - és utal arra a pontra 
is, ahonnan a hõs kalandjai 
kezdõdnek majd. 

A hét linkje
www.crpg.com

Mivel az átlagos internet ször-
fös nem látogatja gyakran az 
orosz oldalakat, meg akartam 
adni egy elérési utat, mely Mi-
roslaw Dymek egy orosz RPG 
portálnak adott interjújára mu-
tat.

STOP! Ha az jár a fejetekben, 
hogy most vehetitek elõ az 
orosz szótárt… nem szükséges! 
Az interjú angolul készült! (ma-
gyar nyelven a következõ olda-
lakon olvashatjátok el!)

Egy látogatás az oldalra azért 
nem árt - Mirek, a Reality Pump 
fõnöke ezúttal rengeteg titkot 
fecsegett ki a „The Temptation”-
rõl… :-) Szóval ne habozz, katt a 
linkre és olvass!

Varázslat enciklopédia: Tûz mágia

T
ûzgyûrû: ennek 
a varázslatnak 
két célja van: egy 
tûzgyûrût vará-
zsolsz ellenfeled 
köré idõlegesen 

blokkolva annak támadását - ÉS 
a Tûzgyûrû sok gyönyörûséges 
sebzést oszt ki az ellenségnek - 
úgyhogy könnyedén végezhetsz 
vele, ha a lángok kial-
szanak és közelharcra 
kerül sor.
Hatás: 80 tûzsebzés

Tûzmezõ: a Tûzszó-
rással és a Tûzfallal 
ellentétben a Tûzmezõ 
területre ható varázslat 
- amikor aktiválod, a 
teljes területen az érin-
tett teremtmény láng-
ra kap - és az a szép 
benne, ha más ellen-
felek is tartózkodnak 

a varázslat hatókörében, akkor õk 
is megsemmisülnek. Mindenesetre 
ez a varázslat elég bonyolult - úgy-
hogy ha gyors harcra készülsz, in-
kább használd a Tûzsszórást és a 
Tûzfalat - ezeket hamarabb lehet 
elvarázsolni.
Hatás: 200 tûzsebzés

Pokolmester idézõ : ez egy újabb 
idézõ varázslat - mellyel 
egy Pokolmestert szólít-
hatsz magad mellé. Támo-
gat majd a csatában a kö-
zeledbe kerülõ ellenfelek 
megtámadásával. Ezek az 
idézõ varázslatok különö-
sen akkor hatásosak, ha 
van elég manád egyszer-
re több karakter, vagy 
teremtmény felélesztésé-
hez.
Hatása: 25-ös szintû te-
remtmény megidézése 5 
percre. 

mailto://jsr@zuxxez.com
http://www.crpg.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=2290
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Two Worlds: The Temptation - Interjú Miroslaw Dymekkel
CRPG.RU (Alexander Kulyaev): Elõször is légy oly kedves és mesélj magadról 
valamit?

Miroslaw Dymek: Miroslaw Dymek vagyok, a Reality Pump ügyvezetõ igazga-
tója és technikai igazgatója. Alapvetõen játékfejlesztõk vagyunk, leginkább a 
díjnyertes Earth 21×0 RTS - és persze a Two Worlds - játék kapcsán váltunk 
ismertté.
Technikai igazgatóként a feladatom a fejlesztés felügyelete és a játékok tervezése.

CRPG.RU: Köztudott, hogy a Two Worlds fogadtatása elég vegyes volt mind az 
újságokban, mint a játékosok részérõl. Az elsõ RPG projektet sikerként köny-
veled le, vagy egyszerûen nem úgy jött be, ahogy terveztétek? Csalódott vagy?

Miroslaw Dymek: Nem, egyáltalán nem! Számunkra ez az elsõ RPG nagy siker 
volt! Természetesen minden játékban vannak olyan részek, melyek megértek a fejlesztésre - hát mondjuk néhány kritika 
nagyon kemény volt - ez egy kicsit fájt. De azért nagyon sok dicséretet is kaptunk az újságoktól és bókot a játékosoktól, és 
ez ad nekünk reményt a jövõre nézve - úgyhogy én azt gondolom, hogy a „Two Worlds” által biztosított jó alapra építhetünk 
egy igazán összetett RPG univerzumot is.

CRPG.RU: Biztos vagyok benne, hogy alaposan kielemeztétek a közösség véleményét. Mi volt a legnagyobb hiányosság, 
mely megakadályozta, hogy teljes egészében élvezhetõ legyen a játék?

Miroslaw Dymek: Mint mondtam, úgy gondoljuk, a játék alapja igazán kiváló - és mi erre fogunk építeni. Természetesen 
voltak szürke foltok - de ezeket gyökerestõl kiírtjuk a „The Temptation”-ben, erre a szavamat adom…
A Közösségtõl kapott támogatás is nagyon sokat segített… ennek eredményeképpen egy jó történet megírására és ennek 
az új fejlesztésekkel való összhangba hozására fókuszáltunk… de biztos vagyok benne, itt nem ér véget a kreativitá-
sunk… és ehhez néhány szakértõt is fogadtunk.

CRPG.RU: Térjünk rá akkor a The Temptation-re. Tényleg csak egy folytatás 
lesz, vagy több annál?

Miroslaw Dymek: A „The Temptation”-t egy önálló résznek terveztük. Az elmúlt 
néhány hónapban az RPG folytatáshoz eszméletlen mennyiségû ötlettel álltunk elõ 
- és írtunk egy nagyszerû sztorit egy profi író segítségével. És nagyon fontosak voltak 
a kitartó rajongók is - és a „The Temptation” megadja majd nekik, amit kértek!

CRPG.RU: A kezdetektõl úgy terveztétek, hogy „kettészeditek” a játékot, vagy 
az ötlet csak az eredeti játék kiadása után született meg?

Miroslaw Dymek: Már a kezdetektõl, egy egész univerzumot akartunk fel-
építeni Antaloor köré. Ezért is van, hogy a „Two Worlds” hagy néhány nyitott 
kérdést… de néhányuk megválaszolásra kerül majd a „The Tempation”-ben 
- aztán még további terveink is vannak.

CPRG.RU: A The Temptation információ-morzsái alapján úgy látom, az eredeti történetszál folytatódik. Ugyanazzal a hõssel ját-
szunk tovább, vagy újat kapunk? És ha ugyanazzal, akkor új játékot kell indítanunk, vagy betölthetjük a Two Worlds mentéseket?

Miroslaw Dymek: Lépésrõl lépésre haladtunk elõre a történeten, a „The Temptation” tényleg a 2W sztorijának folytatása 
- és a hõs is ugyanaz. Mégis a játék elején egy igen drámai esemény zajlik majd 
le - amely logikus magyarázatot ad arra, hogy miért is kell a hõsnek az elejétõl 
kezdenie. A játékosok nem hozhatják át a karaktert - a „The Temptation” olyan 
kezdéssel szolgál majd, ami passzol a 2W mindkét lehetséges befejezéséhez.

CRPG.RU: Elárulhatsz nekünk pár részletet a cselekménybõl? Honnan indu-
lunk és milyen feladatok állnak elõttünk?

Miroslaw Dymek: Kalandjai kezdetén a játékos eljut Hatmandor sivatagi váro-
sága a hatalmas Andar Hog mágus utáni kutatása során. Drak’ar új központ-
ja a „Parázsnak” nevezett mágikus nyersanyagnak köszönhetõen vált híressé 
- ez emelte ki a város fontosságát. Amikor a játékos Hatmandorba érkezik, egy 
macska-egér játék közepébe csöppen Hatmandor munkás negyedében. Itt élnek 
a dolgozó emberek - akik kinyerik a sivatagból a Parázst. A játékos fokozatosan 
nyerheti el a különbözõ céhek és csoportok bizalmát, egyre több információt szerezve útja során Andar Hog hollétérõl.
Ezen információ birtokában aztán megkeresheti és megsemmisítheti Gandohar erejének forrását - és mentheti meg ugyan-
akkor húga, Kyra életét.

mailto://jsr@zuxxez.com
http://www.2worlds.hu/showphoto.php?photo_id=431
http://www.2worlds.hu/showphoto.php?photo_id=437
http://www.2worlds.hu/showphoto.php?photo_id=434
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CRPG.RU: Néhányak szerint a Two Worlds sztorija lapos. Ezt felismertétek, mint problémát - és megoldjátok?

Miroslaw Dymek: Mint korábban mondtam, ezt figyelembe vettük a „The Temptation”-nél - és sokkal mélyebb, szövevé-
nyesebb történetet alkottunk ezúttal. Profi írót is szerzõdtettünk - és néhány ötlete tényleg szuper!

CRPG.RU: Mi változik földrajzilag? Azt tudjuk, hogy sok új terület és helyiség 
lesz - de azt nem tudjuk, lesznek-e a régiek (pl. Thalmont). Ha benne lesznek 
- átdolgozzátok azokat?

Miroslaw Dymek: A „The Temptation” világa durván akkora, mint a 2W-é. A já-
ték az Oswaroht és Drak’art körülvevõ ismerõs régióban kezdõdik. De teljesen 
átdolgoztuk ezeket a területeket és egy csomó új is került ide. A „régi világ” a régi 
világnak körülbelül 10%-a. Az új sztori ügyesen strukturált és rétegesen kapcso-
lódik a régihez. Ám a hõsnek elõször a régi világon kell átküzdenie magát, mielõtt 
bekerülhetne az új térségekbe. Mindenesetre a „The Temptation”-ben mind a régi, 
mind az új világok sokkal gazdagabbak grafikailag, mint az elõzõ részben.

CRPG.RU: Mesélj az új városokról. Különböznek majd azoktól, amiket már láttunk?

Miroslaw Dymek: Két teljesen új város lesz. Az egyik Hatmandor sivatagi városa, a másik egy Tünde város - de a nevét ne 
kérdezd, legalábbis még ne! Építészetileg mindkettõ teljesen eltér az eddig látottaktól - és új kihívásoknak adnak helyet a 
játék során. Mivel a hõs már használhatja és megmászhatja a létrákat, a városi épületek teljesen új jelentést kapnak!

CRPG.RU: És szabad tudnunk pár részletet az új területekrõl?

Miroslaw Dymek: Az új területek új éghajlati zónákban húzódnak majd - füves síkságok, dzsungel és nagy szigetek lesz-
nek - és odavaló állatok népesítik be azokat - orrszarvúk, dögkeselyûk és sok 
más állat teszi izgalmassá a „The Temptation”-t.

CRPG.RU: Van helye fejlesztésnek a küldetés-rendszerben? Napirenden van már?

Miroslaw Dymek: Igen, határozottan. A „The Temptation”-ben egy moduláris 
rendszer sokkal nagyobb rugalmasságot tesz lehetõvé a párbeszéd vezérlés-
ben. A legfõbb elõnye, hogy a dialógusok így sokkal természetesebbek lesz-
nek - mivel a küldetések inkább arra épülnek, hogy a játékos mit tesz, mint 
arra, hogy feszült figyelemmel kövesse a szöveget. Kivettük a merevséget a 
párbeszédekbõl - amely kissé természetellenessé tette azokat. Így már történ-
hetnek dolgok a háttérben - dolgok, melyek kihatnak a dialógusra. Íme néhány 
kedvezõ hatás: a hõs mostmár más embereket is megszólíthat - nem csak a 
küldetést adót - és õk is szolgálhatnak némi infoval. Ezenkívül a világban zajló 

események széles skálája is befolyásolhatja az aktuális küldetést.

CRPG.RU: Láthatunk majd változtatásokat a harcrendszerben? Konkrétan a lovas alapú harci elemben?

Miroslaw Dymek: A „The Temptation” harcrendszere nagyon változatos - az igen erõs játékmotorból táplálkozik. Minden 
fegyverhez két különbözõ harcmodor használható. Vagy egy Kombo, melyben 4 gyors egymás utáni kaszabolást végez, 
vagy egy Erõs csapás, mely kicsit lassabb, de sokkal nagyobb sebzést okoz. A harci technikák képességekkel bõvíthetõk. 
Ezen kívül foghatsz lándzsát, mely megtizedeli a földön lévõ ellenséget, ha lóról harcolsz.
Egy másik fõ eleme a harcrendszernek az aktív hárító opció. Bármilyen fegyverrel háríthatsz, de persze a pajzs a leghaté-
konyabb. A hárítás is fejleszthetõ képesség.

CRPG.RU: Várhatunk új képességeket, vagy fejlesztéseket ezen a téren a sze-
repjáték rendszerben?

Miroslaw Dymek: A hõs minden lehetséges képessége nem lesz aktív a „The 
Temptation” kezdetén - fokozatosan sajátítja el õket. Ebben a tanulási lánc-
ban az egyik képesség csak a másik után tanulható meg - nem lehet kettõt-
hármat egyszerre bekebelezni. Az egymástól eltérõ szintek biztosítják, hogy 
néhány képesség csak késõbb legyen elérhetõ a játékban. Természetesen itt is 
Tanítók állnak készen tudásuk megosztására. Néhány képesség: kombo ütés, 
erõs ütés, hárítás, futás, teherbírás (hátizsák méret), regeneráció, manaregene-
ráció, áram-elnyelõ, kovács mûvészet, fegyverkészítõ, páncél készítõ, ugratás 
(lóval), íj készítõ és a Vascsontok, bõr és izom alapú védelmi képességek.

CRPG.RU: Hallottuk, hogy a fizikai motor komoly fejlesztésen esett át. Hogyan befolyásolja ez a játékot?

Miroslaw Dymek: A „The Temptation” sokkal intenzívebb viselkedést tanúsít majd a játékos irányában az NPC-k szuper optikai 
fejlesztésén kívül. Amint a hõs elõrántja fegyverét egy városban, vagy fegyverrel õrzött térségben, az õrök kivont fegyverrel kö-
rülveszik, és felszólítják, hogy tegye el fegyverét. Ha megteszi, az NPC õrök is visszavonulnak. Ám ha a játékos figyelmen kívül 

mailto://jsr@zuxxez.com
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hagyja felszólításukat, támadásba lendülnek. Sõt, az „átlag” NPC-k is reagálnak az eseményekre - ha a hõs elõkapja fegyverét és 
egy fegyvertelen NCP, vagy egy sokkal gyengébb karakter felé közeledik, az NCP elszalad. Szóval el lehet képzelni, ahogy a játékos 
elõhúzza kardját, az õrök lerohanják, míg az NPC-k bemenekülnek kunyhóikba, majd visszatérnek, ha az affér véget ér.

CRGP.RU: A „vitorlázást” nagyon izgalmasnak tartjuk. Mesélhetsz róla? Azt mondják, valós idejû csónakázásra (hajóká-
zásra?) lesz lehetõségünk a közeli tengereken.

Miroslaw Dymek: Igen, a „Two Worlds: The Temptation”-ben a játékos új 
módját tapasztalhatja meg az utazásnak. Tarea új régiójában egy hatalmas 
öböl húzódik rengeteg szigettel. És áthajózhatsz oda egy vitorláson! Ha elsa-
játítottad a megfelelõ képességet, beszállhatsz a csónakba és elindulhatsz a 
kívánt irányba. Az irányt a kormánylapát segítségével állíthatja be a játékos, 
mint az igazi vitorláson - de figyelned kell a szelet - az árboc tetején lévõ piros 
zászló mutatja, merrõl fúj a szél. A széliránytól függõen felhúzhatod a vitor-
lát, hogy gyorsabban szeld a vizet. Speciális küldetések sora - mint például a 
csempész kaland - került megtervezésre a csónak elemhez - és elõbb-utóbb 
úgyis eljutsz a tengerhez a Fõküldetés kapcsán!

CRPG.RU: Pletyka röppent fel a folytatásban elõforduló páncél szetekrõl. Tényleg lesznek ilyen készletek és hogyan fog 
ez mûködni? Esetleg néhány példában?

Miroslaw Dymek: 4 különbözõ páncél szetet állíthatsz össze a „The Temptation” hátizsákjában. Mindegyik tartalmazhat 
egy teljes páncél felszerelést, elsõdleges és másodlagos fegyvereket és mágikus erõsítõket, mint a gyûrûk. A játékban a 
játékos parancshoz rendelheti a különbözõ szetek közti váltást. Ez azt jelen-
ti, hogy immár komplett csomagot is kiválaszthatsz egy könnyûpáncéllal és 
mágikus erõsítõvel az ügyességhez, ha például íjjal és nyíllal akarsz harcolni. 
Szóval a darabonkénti összeválogatás már a múlté.

CRPG.RU: Van egy dolog, ami a legjobban felháborította a játékosokat: a 3 rekeszes 
korlátozás a varázskártyákra. Számításba vettétek ezt a kényelmetlen problémát?

Miroslaw Dymek: No… még mindig az ismerõs Varázskönyv van - de a va-
rázslatok elérését igencsak megkönnyítettük - a játékos mostmár minden va-
rázskártyát vagy erûsítõt hozzárendelhet egy gombhoz - ez azt jelenti, hogy 
akár 10 varázslatot is elõhívhatsz egy szempillantás alatt! És az erõsítõ auto-
matikusan mûködésbe lép, ha azt is hozzárendelted a varázslat gombjához.

CRPG.RU: Az egyensúly probléma kritikus pont volt az eredeti játékban - nagyon könnyen legyõzték a hõst (még ha rész-
legesen javítja is ezt néhány késõbbi patch). Dolgoztok még az egyensúlyon?

Miroslaw Dymek: Igen, mint mondtam, az egyensúly kiemelt helyen van a tennivalók között.

CRPG.RU: Harold Flatermeyer komponálja majd a folytatáshoz zenéjét is? Milyen zene lesz a „The Temptation”-ben? Új 
motívumok esetleg? És a visszatérésüket is zenekari rock ballada kíséri majd?

Miroslaw Dymek: Még folynak a tárgyalások - semmi konkrétat nem mondhatok még a zenérõl.

CRPG.RU: Nemrég adtatok ki egy DLC kiegészítõt a Tanited Bloodhoz Xbox Live-ra. Ez esetleg megjelenik majd PC-re is?

Miroslaw Dymek: A kiegészítõ letölthetõ lesz a PC játékosok számára a www.2-worlds.com oldalról május 1-jétõl… és 
számos más internetes társoldalról is. A kiegészítõ tartalmazza az 1.6-os frissítést - ez az egyik patch, ami javítja az 
egyensúlyt.

CRPG.RU: Milyen változások várhatók a multiplayerhez?

Miroslaw Dymek: Célunk, hogy sokkal vonzóbbá és izgalmasabbá tegyük a 
több játékos módot. DE… nem mondhatok többet… sajnálom!

CRPG.RU: Hogy áll most a fejlesztés? Mi az oka annak, hogy idén õszre csúsz-
tattátok el a kibocsátás dátumát?

Miroslaw Dymek: Elhatároztuk, hogy egy életerõs folytatást fejlesztünk ki 
- és ezen már dolgozunk is - és nem csak egy egyszerû következõ részt do-
bunk piacra. Ez persze sokkal több tartalmat és kreativitást jelent… no meg 
fejlesztési idõt.

CRPG.RU: Nagyon szépen köszönjük az interjút - sok ûrt töltöttél most ki! Minden jót a fejlesztõ csapatnak!

Miroslaw Dymek: Köszönöm az érdeklõdést. Elhatároztuk, hogy egy nagyszerû játékot adunk ki õsszel és meggyõzõdésünk, 
hogy elnyeri majd a játékosok tetszését.
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