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Megérkezett

Jól nyisd ki a füled!

E

gy epikus fantasy RPG,
mint a „Two Worlds: The
Temptation” sikere nagy
mértékben függ a hangulati elemektõl - ezért a
Reality Pump nagy fontosságot tulajdonított a képernyõn zajló
eseményeket kísérõ háttérzenének is.
Csak úgy, mint a „The Temptation”
elõdje esetében, ezúttal is egy jól
ismert zeneszerzõt kértek fel az
együttmûködésre, hogy biztosítsák a
magasszintû zenei élvezetet - és ez az
élmény elsõ osztályú lesz!
Nos íme néhány példa: a fantasztikusan
változatos földrajzi területek egyedi ka-

A hét linkje
www.realitypump.pl
Ma a „Two Worlds” lengyel
készítõinek Internetes oldalára
szeretném felhívni a figyelmeteket. Ez a link megéri az egérkattintást, ha szeretnétek néhány
érdekességet megtudni a sikeres
stúdióról! Találtok itt infot a régebbi játékokról, mint például a
„Heli Heroes” és a „WW3 - Black
Gold” - és egy Cégbemutatót,
mely kitér a Reality Pump történetére. Íme egy finomság - van
egy Ki kicsoda rovat tele személyes sztorikkal - és egy ezek
közül a Mûvészeti vezetõrõl,
Grzegorz Siemczukról szól. Azt
hihetnétek, hogy a rajzfigurák
készítését a fõiskolán sajátította el, de õ ott építészetet tanult, és fõ érdeklõdési köre a
mûvészettörténet és a szinkronúszás volt!

A „Two Worlds”
- az RPG Világ!
hivatalos
információforrása

raktereinek megvan a maga zenei aláfestése! És természetesen a zene hangszíne
és jellege tökéletesen illik a helyzethez
- még a nappali és éjszakai módban is!
A csapat a természetes játék környezetre is ügyel - és ez az, ahol az FX hang
tündökölhet! Egy speciális rendszer a
hangokat az aktuális eseményekben
való fontosságuk szerint szétválogatja
és „elsõbbségi sorrendet” állít fel köztük. A legmagasabb szinteken álló hangok magától az avatártól származnak
- mint a gyorsabb szívverés, ha megsebesül, vagy harc közben a különbözõ
helyzetek, a fegyverek fémes csengése
és az ellenfél könyörgése. A környezet hangjai, amit a szél és az
esõ kelt, átlagos prioritásba
sorolódnak - ezért alacsonyabb hangszinten hallhatjuk õket. A háttérhangok a
játékos közvetlen közelében,
mint a madárcsicsergés és a
bogarak cicergése alacsony
besorolást kapnak. Na most
mit kapunk, ha mindezt ös�szerakjuk? Bezony… egy hihetetlenül realisztikus környezetet! 

A Sárkány Királynõ megérkezett
Antaloor 3D-s világába. Ez a
kegyetlen asszony egyike a „The
Temptation”
történetszál
legfontosabb alakjainak, s
hamarosan
beköltözik
fenséges
palotájába - és
ez a hely pontosan
olyan mélységesen gonosz
lesz, mint lakója, higgyetek
nekem - de errõl majd még
mesélek. A hõsnek alkalma
nyílik majd szemtõl szemben
állni ezzel az uralkodóval a
játék során… és nem is egyszer!
Úgyhogy próbáld meg nem
elveszíteni a fejed, ha a színe elé
járulsz - mert a csábító külsõ egy
mérhetetlen hatalommal bíró,
fagyos szívû karaktert takar!
Egyébként ha jól körülnézel, talán
elkaphatod a Sárkány Királynõ
pillantását a GC-n! További
részletekrõl majd valamelyik
következõszámban
számolok be. Szóval
készüljetek az újabb
meglepetésekre! 

Szörnyenciklopédia: Élõhalottak

N

agy zombi:
zombikkal
való számos kalandod
során
valószínûleg összefutsz
majd Nagy zombikkal
is, bár nincs túl sok
belõlük Antaloorban.
Kisebb zombik csapatait vezetik - és
mivel egy jó fejjel
magasabbak
ronda
kistesóiknál, jobban is
harcolnak náluk.
Harcolj: lándzsával, alabárddal, íjjal és nyíllal.
Sötét csontváz: a Sötét csontvázakat a Nekromanták hívták életbe, akik átadták nekik
saját támadó és védekezõ varázslataikat - így a csontvázak
nem csak fizikai, de mágikus

a

sebzést is kioszthatnak. Mint
a csontvázak, akikkel már
találkoztál, ezek a „sovány”
harcosok is leggyakrabban
tömlöcökben fordulnak elõ
- és általában csapatosan
támadnak.
Harcolj: buzogánnyal, bottal, Levegõ Mágiával
Húsgólem: ez a különös
teremtmény a Gólem és
a Zombi keresztezésével
jött létre. Halálos kombináció - egy Gólem erejével
sújt le és méreggel gyengíti ellenfelét, mint a Zombi.
Habár karjuk nem ér el
mindenhova, és viszonylag könnyen el is futhatsz
mellettük, nem szabad
lebecsülni ezeket a lassú
óriásokat.
Harcolj: fejszével, buzogánnyal, Víz mágiával. 

