További újdonságok és screenshotok a PotFF-ból

A "Repülő erőd kalózai" kiegészítő új fejezetet nyit Antaloor történelmében. Egy rejtélyes
térképész, egy sötét múltú asszony, egy könyörtelen kalóz. A "Two Worlds II" kiegészítő
legendák sorát tartalmazza. A legkülönfélébb hasadt személyiségek, egy repülő erőd és egy
szörny, amely megfagyasztja a véredet - ezek teszik feledhetetlenné az Antaloorban tett
legutóbbi kiruccanásodat. Ne hagyd ki ezt a lebilincselő kalandot!

Az alábbiakban néhány újdonságról olvashattok, amely a Pirates of the Flying Fortress (Repülő
erőd kalózai) kiegészítőben lép érvénybe.

- Megragadó történet nem lineáris játékmenettel, változó végződésekkel, illetve kreatív és
szórakoztató mellékküldetésekkel, melyek az egyedi játékos módban több, mint 15 óra játékot
kínálnak.
- Több, mint 60 új fegyver és új támadási technikák, valamint teljesen új fegyvernemként a
számszeríjak is megjelennek - összefoglalva: a harc teljesen új megközelítési módja.
- Megjelenik a "Kalóz céh", egy új NPC csoport, ahol a játékosok hírnevet szerezhetnek és
egyedi páncélra, fegyverekre és kiegészítőkre tehetnek szert.
- A teljesen új szigetvilág Antaloor egy eddig láthatatlan területét nyitja meg a játékosok
számára, melyet akár gyalog, úszva, csónakkal vagy lóháton fedezhetnek fel (új ló páncélban a
fokozott védelem érdekében).
- A létrák használata egy újabb játékbeli elem, ami lehetővé teszi a játékosok számára,
hogy olyan helyekre is eljussanak, ahová eddig soha.
- Egyedi főellenség harcok, számos szörny osztály és egy teljesen új faj, az "Olorumok",
akiket igen eltérő stratégiával lehet csak legyőzni.
- Újabb 90 perc hangulatos zene és rengeteg új hanghatás.
- 15 új multiplayer (többjátékos) pálya (4 kaland térkép, 3 halálos párbaj térkép, 5 párbaj
térkép, 3 kristály vadászat térkép).
- Fedezd fel a jövőt az interaktív közvetlen élménnyel, mert ez a kiegészítő csomag teljes
mértékben támogatja a 3D-t
!
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Galériánk - melyben egy új albumot nyitottam Two Worlds II Repülő erőd kalózai - Ti
küldtétek!
címmel - 55 képpel gazdagodott
HeDzsoo jóvoltából. Tekintsétek meg a multiplayerből és az egyjátékos módból kiollózott
képeket!
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