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Az építkezõ platformon új házak felhúzásával bõvítheted a városodat - és még válogathatsz is - építhetsz kovácsmûhelyt,
malmokat, szûcs céhet (csak úgy, mint
a stratégiai játékokban) és aljzat rendszerben elhelyezheted õket, ha van elég
nyersanyagod hozzá… Ez az jelenti,
hogy a városodban készíthetsz páncélzatot - és attól függõen, hogy milyen épületet választottál, szakosodhatsz például
keményen edzett kardokra, vagy finoman megmunkált íjakra. Ezek az „egyedi
eszközök” a játékban sehol máshol
nem találhatók meg!
Azonban ha ily módon specializálódsz,
a városod kapacitása természetesen
lekorlátozódik. Ez
az ötlet serkenti a
baráti városok közti kereskedelmet és
az aktív társadalmi
életet - nagyszerû
ez minden céh számára!
A témáról szó lesz
még a következõ
számban is… 

A hét linkje
gaming.hexus.net
Mindenki számára, aki eddig
még nem olvasta, a terjedelmes HEXUS.gaming James
Seamannel,
a
TopWare
Interactive
igazgatójával
készített interjúja a fenti címen elérhetõ. (fordítást ld.
következõ oldalakon)
Az interjú közben James
beszélt az „Oblivion”-nal
történõ folyamatos összehasonlítás elõnyeirõl és hátrányairól, no és persze elejtett
némi izgalmas infot a „The
Temptation”-rõl. Mondandójában kitért az új grafikus
motorra, a karakter fejlesztésre és a felülvizsgált és
feljavított harcrendszerre.
Jó szórakozást!
Találkozunk jövõ héten!
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Megérkezett

A világváros - 1. rész
elló emberek! Jó régen, az Antaloor Posta
4. számában beszéltünk - az új funkciók
közül a legjelentõsebb
- lehetõségrõl, hogy a
„The Temptation” többjátékos módban
mindenki megépítheti a maga városát.
Miroslaw Dymek a Reality Pump fejlesztõ
cég ügyvezetõ igazgatója néhány új
belsõ infoval szolgált ezügyben… a hír
ropogósan friss!

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

Nem titok többé, hogy a rejtélyes anyag, melyet „Parázs”-nak
neveznek, óriási szerepet játszik
a „The Temptation” világában
és történetében… de mostanáig
senki sem tudta, valójában hogy
néz ki!
Hát… most itt van… az elsõ
screenshot a „Parázs”-ról! Ez a
csillogó kristály hû a nevéhez,
lenyûgözi szemlélõjét, ahogy a szivárvány minden színében tündököl, melyet az új
grafikus
m o t o r
rendkívüli
módon képes megjeleníteni. A „Parázs” értékes
kereskedelmi
eszköz
és
igencsak
felvirágoztatta az
új sivatagi régiót
és élettõl lüktetõ
fõvárosát, Hatmandort.�


Varázslat enciklopédia: Víz mágia

J

sebzést oszt ki a közelébe kerülõ
rosszfiúknak. Ez a varázslat akkor
igazán hatásos, ha az ellenség körülvesz, vagy speciális küldetésed
során egy csapat gazfickón kell
magad átverekedni.
Hatás: + 25 fagy védelem, 25 fagysebzés 54 másodpercig.

Jégpajzs: a Jégpajzsnak két elõnyös hatása van - a kártya
védõpajzsot
generál karaktered köré,
amely pajzs nagyon
hatásosan megóvja
õt a sérülésektõl - ÉS
kisebb jégcsapások
formájában
fagy-

Skorpió idézõ: és ismét itt egy
újabb idézõ varázslat - ennek segítségével egy Skorpiót hívhatsz magad mellé.
A lény egy csata erejéig az
oldaladon harcol oly módon, hogy megtámadja a
közeledbe kerülõ ellenfeleket. Ezek az idézõ varázslatok különösen akkor hatásosak, ha van elég manád
egyszerre több karakter,
vagy teremtmény felélesztéséhez.
Hatás: 20-as szintû teremtmény megidézése 4 percre. 

égcsapás: a Jégcsapás
a Víz mágia iskolájának alapját képezi. Ez
a varázslat fagysebzést
okoz az ellenfélnek - és
különösen akkor hatékony, ha az gyenge - valamint
a távolból támadhatsz vele, ami
igen nagy elõny. Csakúgy, mint
az íjjal való támadás esetén, nemigen sérülsz meg, ha
résen vagy.
Hatás: 20 fagy sebzés
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Two Worlds: The Temptation - Interjú James Seamannel
A Two Worlds egy rakás fejlesztés és újdonság ígéretét hordozza magában
A TopWare Interactive készen áll, hogy elkészítse a szabadon bejárható RPG, a Two Worlds folytatását, méghozzá
nagyobbra és jobbra az elõdjénél - mondta James Seaman igazgató.
Egy kissé csalódtunk a Two Worlds-ben, talán azért épp most fejeztük be az Obliviont, és kelletlenül fedeztük fel, hogy az
látványosan fejlettebb és kiterjedtebb.
A következõ kérdéseket tettük fel James Seamannek, a TopWare Interactive igazgatójának a hamarosan megjelenõszabadon
bejárható RPG játékkal, a Two Worlds: The Temptation-nel kapcsolatban.
Hexus: Tudna valamit mondani a történet kezdetérõl és kibontakozásáról, illetve arról, hogy ez hogyan kapcsolódik majd
a következõ részhez azon olvasóinknak, akik nem játszottak a Two Worlds alapjátékkal?
James: A Two Worlds alapjátékban egy zsoldos játszunk, akinek elrabolták a húgát. A játék azzal kezdõdik, hogy keressünk
elveszett húgunkat, de gyorsan rájövünk, hogy az emberrablás mögött álló erõk arra akarnak minket használni, hogy
felszabadítsunk egy õsi erõt. A The Temptation röviddel az eredeti történet után játszódik és karakterünk sok módon
kezelheti az elsõ játékból adódó problémákat.
Hexus: Az, hogy sokszor összehasonlítják az egyik legbálványozottabb RPG-vel, az Elder Scrolls: Oblivion-nal, mennyire
van negatív hatással a Two Worlds sikerére, és a játék médiában való elfogadásra?
James: Azt hiszem, kezdetben az Oblivionnal való összehasonlítgatások segítettek, hogy ismertté válhasson, de végül
visszaütött. A felszínen mindkét játék ugyanolyan abból a szempontból, hogy nyílt világú fantasy szerepjáték. Emögött
azonban elég erõsen különböznek. Úgy tûnik, valahol a szíve mélyén mindenki azt remélte, hogy ez amolyan Oblivion 2
lesz, és amikor kiderült, hogy nem így van, összeomlottak.
Hexus: Biztos vagyok benne, maga lenne az elsõ, aki beismerné, hogy egy rakás ígérgetés ellenére az általános hangulat,
mellyel a Two Worlds-öt fogadták, messze meghaladta a várakozásokat. A játékot fõként a bugok, a technikai hibák miatt
kritizálták, mint a gyengén érzékelhetõ összecsapás egy harc során, és a belassulások. Megértjük, hogy ugyanaz a csapat
dolgozik most a folytatáson is. Miért lennénk abban biztosak, hogy a Two Worlds: The Temptation valamivel jobb lesz?
Hogyan fejlesztették technikailag az új részt?
James: Nem csak hogy a Two Worlds volt az egyetlen szerepjáték, melyen a csapat dolgozott, hanem ez volt az elsõ
konzol kiadásuk is. Szóval képzelje csak el, mikor befejezték a játékot, mindenki iszonyatos sokat tanult belõle. A The
Temptation esetében bevetünk mindent, amit eddig tanultunk, és minden jogos kritikára ügyelünk, amit a Two Worlds
kapott, és olyan játékot készítünk, ami teljes értékû lesz. Szóval ha a Two Worlds csiszolatlan gyémánt volt, a The
Temptation tökéletesre csiszolt gyémánt lesz, szakértelemmel arany (vagy talán réz) gyûrûbe foglalva.
Hexus: Van valami ellensúlyozó dolog, amire számíthatunk és ami felkelti az RPG rajongók érdeklõdését?
James: Rengeteg. A teljes játék motort felülvizsgáltuk, így a játékosok jelentõs fejlõdést vehetnek észre a grafikában különösen az Xbox 360 platformon. A harcot is fejlesztettük, így elérhetõvé téve az aktív hárítást, és a támadás már inkább
készséget fog igénybe venni, nem a gombok nyomkodását. A lovaglás és a lovas ütközet összehasonlíthatatlanul jobb
lesz. A küldetések sokkal bonyolultabbak lesznek. A beszédhangokat profi színészek adják majd. És még folytathatnám.
Hexus: Bevezetne minket a különbözõ karakterosztályokba és versenyekbe, illetve tudna mondani néhány tulajdonságot
és képességet?
James: Volt néhány opció, melyet még a Two Worlds legkeményebb kritikáiban is jónak ismertek el, ezek egyike pedig
a karakterfejlesztési rendszer volt. Szóval ebben a vonatkozásban nem változtatunk, csak tovább bõvítjük, hogy a
játékosoknak még több lehetõsége legyen. Csakúgy, mint a Two Worlds alapjátékban, amikor megalkotjuk a karaktert, az
csupán néhány képességgel indul útnak. Innentõl az, hogy hogyan fejlõdik tovább, már a játékos dolga. Ha tûz mágiát,
vagy kardvívást akar tanulni, hajrá. Vagy kifejezetten a tolvajlásra akar szakosodni? Csak rajta. Vagy mindenbõl akar egy
kicsit? Megteheti.
Beszélgetés az új grafikus motorról, testreszabásról és karakterfejlesztésrõl
Hexus: A szintlépés napi szintû feladata néha olyan, mint egy teljes munkaidõs elfoglaltság, mit tettek azügyben, hogy ez
élvezhetõbbé, izgalmasabbá és érdekesebbé váljék?
James: Nem hiszem, hogy valakinek ilyen érzése lett volna. Nem csak mert el kell dönteni, hogy mire szánja az ügyességi
pontokat minden szintlépés alkalmával, hanem mert a karakter a szintlépések közt is kap ügyességi pontokat. Ezen kívül
sok hely van a világon, ahol új dolgokat tanulhat, amivel fejlesztheti hõsét. Szóval nincs olyan pont, hogy csak azzal tud
a következõ szintre lépni, ha szörnyeket öl.
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Hexus: Milyen mélyre hatoltak a karakter testreszabását és közvetlen irányítását illetõen?
James: Nagyon. A karakter fejlesztésrõl már beszéltem, de a tárgy-kombinálási rendszert is megtartottuk, amelyben a
játékosok egyesíthetnek több tárgyat egy újabb páncélt, fegyvert, gyûrût, botot, italt - bármit! - hozva így létre. A karakter
fejlesztéshez hasonlóan megtartottuk az alapokat, de itt is bõvítettük a lehetõségeket. Így ha a játékos hajlik rá, órákat is
eltölthet a karakter részleteinek kidolgozásával.
Hexus: Számíthatunk ugyanolyan helyszínekre, mint például települések, romok és falvak? Le tudná festeni ezt a szabadon
bejárható környezetet?
James: Nagyon büszkék vagyunk a Two Worlds világára. Különbözõ környezeti területeket hoztunk létre realisztikus
hatással. Ahelyett, hogy az ember jártában egyszerre a dzsungelbõl átlép a sivatagba, a tájkép az utazások során
fokozatosan vált át egyik típusból a másikba. A The Temptation is Antaloorban játszódik, de ezúttal a Drak’ar sivatagtól
keletre található világba lépünk át és megismerkedhetünk az ottani civilizációval.
Hexus: Úgy tudjuk, a Two Worlds: The Temptation új grafikus motort kap. A grafika az alapjátékban is elég jó volt, miért
döntöttetek úgy, hogy elhagyjátok a járt utat és mit gondoltok, ez hogyan fokozza majd a játékélményt?
James: Új játékmotort kellett létrehoznunk, hogy a karakter olyan dolgokra is képes legyen, amikre korábban nem használjon tárgyakat. Ez azt jelenti, hogy a játékos karaktere és az NPC-k felemelhetnek és mozgathatnak tárgyakat, illetve
elmozdíthatnak és megmászhatnak létrákat. Lehet, hogy nem hangzik nagy durranásnak, de elég jelentõs változást hoz
a pálya felépítésében és a küldetés struktúrában. De tényleg, a Two Worlds-ben is jó volt a grafika, de a The Temptationben még jobb lesz.
Hexus: A harc az egyik kiegyensúlyozó tényezõ a Two Worlds-ben. Elmondhatja, hogyan mûködik a folytatásban, és hogy
van-e valami változás a harc mechanizmusában? Lesz megint lovas ütközet?
James: A The Temptation-ben a játékosok aktívan háríthatják a feléjük indított támadásokat a passzív rendszer helyett,
ami az alapjátékban volt. Továbbá - ahogy már korábban említettem - még több harc lehetõség választható, és sok régi
opció új effektet kap majd. Például ha a hõs lefegyverez valakit, látja kirepülni a kezébõl a fegyvert, és aztán felveheti azt.
Természetesen ugyanezt az ellenfél is megteheti a játékossal! Erõs fejlesztéseket végeztünk a lovas harc rendszer terén,
még intuitívabbá és könnyebben alkalmazhatóbbá téve azt.
Hexus: Fegyverzet terén mit várhatunk és mit tehetünk a fegyvereinkkel, hogy azok még erõsebbekké és/vagy esztétikailag
élvezhetõbbé válhassanak?
James: Nos, ahogy már korábban is mondtam, megtartottuk a fegyver kombinálási rendszert, csak még több lehetõséget
adtunk hozzá. Az emberek szerették maguk készíteni a fegyvereiket és páncélzatukat az alapjátékban, ezért erre mi
ráhúztunk egy kicsit a The Temptation-ben.
Hexus: Szép mennyiségû ellenfél volt a Two Worlds-ben, akikkel meg kellett küzdeni, mint például a Zombik és az Óriás
skorpiók. Milyen aprítanivaló van a Two Worlds: The Temptation-ben? Melyik a kedvenc ellensége és miért?
James: Csapatunk mindig is büszke volt a képzelõerejére, ami a szörnyeket illeti. Még az olyan szörnyeknek is tudtunk
teljesen sajátos külsõt adni, amelyek mintha kõbõl lettek volna, mint a Küklopszok. Szóval sokat megtartunk az elsõ rész
menazsériájából, és adunk egy szakajtónyi új teremtményt a játékosoknak, akikkel majd szembenézhetnek. Egyelõre
egyrõl sem beszélhetek, de higgyen nekem, amikor azt mondom, ha találkozik egy-egy nagyobbacska lénnyel, egyszerre
érez majd csodálatot és félelmet.
Hexus: Lesz többjátékos mód?
James: Hogyne. Ez egy másik nagy akadály volt, melyet le kellett küzdenünk a Two Worlds alapjátékban. Amikor elõször
kiadtuk a játékot, beismerem, a netes többjátékos mód igen problémás volt. Mindent kijavítottunk, de biztos vagyok
benne, hogy sok játékos feladta a játék multiplayer oldalát. A The Temptation-ben erõs felhozatalt biztosítunk majd stabil
és tökéletesen mûködõ többjátékos mód alkotóelemeinkkel.
Hexus: Mik a legnagyobb kihívások és akadályok, mellyel szembe kellett nézniük a fejlesztés kezdetétõl?
James: Leginkább uralkodni magunkon. Az egész csapat egy tonnányi nagyszerû ötlettel állt elõ, de meg kellett tanulnunk
nem csak arra fókuszálni, hogy befejezzük a játékot, hanem tökéletesen össze is kellett állítani.
Hexus: Mire a legbüszkébb a Two Worlds: The Temptation-ben?
James: Hát már van néhány, amirõl beszéltem, de azt kell mondjam, a történet szál ezerszer jobb lett. Sokkal sötétebb
történet néhány nagyon, nagyon meglepõ fordulattal.
Hexus: A Two Worlds: The Temptation most is kizárólag Xbox 360 platformra fog megjelenni, vagy tervezik PS3-ra is?
(Ha nem, mi befolyásolta döntésüket?)
James: Ah, nehéz dolgot kérdezett most. Erre sajnos nem válaszolhatok.
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Hexus: Van már elõrelátható kiadási idõpont?
James: Idén õsszel.
Hexus: Egy mondatban elmondaná nekünk, miért vegyük meg a Two Worlds: The Temptation-t?
James: A Two Worlds: The Temptation mindent magában foglal, amire egy RPG rajongónak szüksége lehet.

