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Hát újra itt vagyunk! :-)

A 2worlds.hu ismét megnyitotta kapuit - s egy egészen új világba léphettek most be. Olyan most
ez az egész még, mint egy újonnan épült ház...

Új grafika, új felépítés, új menüpontok... Ahova nézel, új dolgokat láthatsz, de azért
felfedezheted a régi bútorokat, az edényeket, s van, amit ugyanott találsz meg, csak esetleg új
köntösben. A Two Worlds különböző részei mostantól saját "szobát" kaptak, míg a Letöltések
és a Galéria szebb és jobb külsőt kapott.

A többi újításról és a jövőben tervekről (terveimről) az alábbiakban olvashattok...

Sajnos azonban vannak hátrányai is egy frissen épített háznak. Hiányosságok vannak még a
Fórumban, mivel a Privát üzenet küldés még nem működik, ezért arra kérlek benneteket, hogy
azt egyelőre ne használjátok. A korábbi Üzenőfalat lecseréltem, így azzal a problémák
megoldódtak. Ezúton szeretnélek megkérni Téged, kedves látogató, hogy ha valamilyen hibát
fedezel fel az oldalon (akár megjelenési, akár szövegbeni hibát), vagy a Fórumban, küldj egy
hozzászólást a Fórum megfelelő topikjába (ld. "Fórum/Honlap" az utolsó kategóriánál).

Megemlíteném külön a Two Worlds szekciót, mivel az előző oldalról származó anyagok közül
az ide tartozó leírások voltak a legfontosabbak. Minden leírást felülvizsgáltam, és ha szükséges
volt, javítottam, illetve a Végigjátszás küldetéseit is frissítettem (néhány új küldetés került bele,
és az újabb magyarításhoz hozzáigazítottam minden küldetéscímet).

Tekintsünk kicsit a jövőbe...
A közeljövőben - immár más teendőkkel is megosztva időmet - tervezem elkészíteni
elsősorban a Two Worlds II Végigjátszást, melyet a Gamepressure.com oldal végigjátszása
segítségével építek fel, de azt kibővítem és számos hasznos megjegyzéssel tűzdelem meg!
Ezután készítem el a többi leírást, ami immár szerves része lett a 2worlds.hu (és más általam
szerkesztett) oldalnak. (Fő a szerénység... ;-) ) Természetesen szívesen és hálával fogadom a
segítő kezek munkáját is a gyűjtemények elkészítésében.
Lehetőség szerint folyamatosan bővítem majd az oldalt még különböző kellemes opciókkal,
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melyekről egyelőre nem szólok, mert ismervén a joomla! törvényeit, sosem tudni, mi fog
működni megfelelően és mi nem. :-)

Kicsit más... két fontos dologra számíthatunk ősz tájékán:
Az egyik, hogy - ha hihetünk a ZUXXEZnek és a TopWare-nek - ősszel jelenik meg a Two
Worlds II kiegészítője (ld. Hírek), melynek magyar nyelvbe való átültetését természetesen én
szeretném elvégezni. :-)
A másik pedig... Szándékomban áll indítani egy komoly pályázatot, vagy ha úgy tetszik,
versenyt, amely egy sok kérdéses tesztből fog állni. Nem tervezem könnyűre, sőt! Annyit
azonban elárulhatok, nem lesz szükség a Two Worlds II Royal Edition kiadására. Pontosan
még nem tudom, felöleli-e majd a Two Worlds 1. részét is, vagy csak az új részből készítem el.
És még azt sem tudom, milyen nyereményeket tudok intézni. De magát a tesztet mindenképpen
szeretném megejteni. :-) Ha másért nem, hát a játék kedvéért vegyetek majd részt benne! ;-)

És most már csak egy apróság: mostantól nem kell belépni az oldalra, ha nekem akartok
üzenetet írni! Az Impresszum/Kapcsolat menüben megtalálhatjátok az oldal szerkesztőit
(egyelőre csak engem), s a számotokra szimpatikus személy nevére rákattintva megírhatjátok,
ami a szíveteket nyomja.

Ennyit szerettem volna most elmondani a megújulás kapcsán. Köszönöm figyelmeteket, további
jó szórakozást az oldalon!
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