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A Hírújság TArTAlmA röviden:

M
inél nagyobb egy RPG 
világ mérete, az uta-
zási lehetõségeknek 
annál kifinomultabb-

nak kell lenniük. Ígyhát a szo-
kásos lovaglás, úszás stb. mel-
lett a „Two Worlds II” az utazás 
egy igazán fantasztikus módját 
kínálja... a teleportálást! Egy bi-
zonyos típusú portál lehetõvé 
teszi számodra, hogy az adott 
helyrõl egy kívánt úti célhoz 
„ugorj át” - de az elsõ teleport 
állomás, amivel utad során ta-
lálkozol, valószínûleg az „átla-
gos” típusú lesz. Ezen „átlagos” 
állomásoknak meghatározott úti 
céljuk van, ahova egyetlen egér 
kattintással villámgyorsan el-
juthatsz. És természetesen oda- 
vissza utazást kínálnak. Ez a faj-
ta portál igen gyakori a többszin-
tes börtönökben és épületekben, 
ahol nincs lépcsõ, vagy létra, 
mely összeköti az emeleteket. A 
portál úgy visz egyik helyrõl a 
másikra, mintha belépnél egy aj-
tón - kivéve, hogy az ajtó másik 
oldala lehet egy igencsak távoli 
helyen is!

A másik fajta portál kicsit ve-
szélyesebb is lehet: OK, átlagos 
teleportok, de néha (csak néha) 
nem mûködnek túl hatékonyan 
és ez bizony kellemetlen lehet. 
És van egy másik bökkenõ is... 
csak egy irányban utazhatsz ve-
lük, ahonnan nincs visszaút!

Ezek az egyirányú portálok az 
antaloori Nagy Háború idején 
lerombolt átlagos teleport állo-
mások helyett épültek. Sohasem 
tudhatod, miféle veszély lesel-
kedik rád, amikor újra alakot öl-
tesz az úti célnál!

Aztán persze ott van-
nak a Király portáljai. 
Ezek a teleport állo-
mások egy egész há-
lózatot alkotnak, me-
lyen keresztül egész 
Antaloort felfedezhe-
ted. A Király portáljai-
ban az a jó, hogy ezen 
állomások mindegyike 
az egész hálózathoz 
hozzáférést enged.

Azonban csak akkor 
nevezhetsz meg egy 

úti célt, ha ismered annak pon-
tos helyét. Ez az információ 
megtudható egy NPC-tõl, vagy 
a megfelelõ könyvbõl - és ter-
mészetesen utazásaid során is 
ráakadhatsz ezekre a hálózati 
portálokra. Végül, de nem utol-
só sorban - még mindig akad 
néhány hordozható teleportkõ, 
mely beköthetõ a Király portál 
hálózatába - de szerencsésnek 
mondhatod magad, ha találsz 
egyet - igencsak jól el vannak 
rejtve! 

PORTÁLOK - EGY FANTASZTIKUS VILÁG TAXIJAI

BOLDOG KARÁCSONYT!

Nekünk is eljött a téli szünet, em-
berek, úgyhogy az AP következõ 
része 2010. január 15-én lát majd 
netvilágot. Addig is... A Reality 
Pump, a TopWare és a Zuxxez min-
den férfi és nõtagja Kellemes Ka-
rácsonyt és Sikeres, Boldog Újévet 
kíván Nektek, kedves Antaloor 
Posta olvasók! 

AZ ELTŰNT LÁBBELI
Antaloorban min-
denki ismeri a tör-
ténetet egy ember 
híres cipõgyûj-
teményérõl... de 

egy igen különleges pár lábbe-
li eltûnt, s bár évekig kutattak 
utána, nem akadtak nyomára. 
Az ember számtalan vidéket 
bejárt és heteken át hajózott, 
miközben új tájakat fedezett 
fel - eredménytelenül.

Egész Antaloort bejárta már a 
lábbelit kutatva, míg kora okán 
lábai már nem engedelmesked-
tek akaratának. Már csak abban 
reménykedhetett, hogy a cipõk 
egyszer csak elõkerülnek vala-
honnan. Egy napon a felesége 

bevallotta, hogy egyszer régen 
véletlenül elégette a férfi egyik 
pár öreg cipõjét. Akkor nem 
tûnt fontosnak... de most már 
csak el kellett mondania, mert 
attól tartott, esetleg ez lehe-
tett az a lábbeli, amit a férje 
oly kitartóan keresett.

Amikor az öregember ráéb-
redt, hogy egy olyan dolgot 
hajszolt, ami évekkel korábban 
már megsemmisült, hátrave-
tette fejét és kacagni kezdett. 
Bánatosan megcsóválta fejét, s 
ezt mondta feleségének: „Hát 
a sors néha tényleg ott sújt le 
rád, ahol a legjobban fáj!” 

FŐCÍM:
Viszonylag biztonságos u-
tazás Antaloorban a tele-
port portálok segítségével

JÓ TUDNI:
Készíts magadnak páncél 
készleteket a harci helyzetek 
rugalmas kezeléséhez

ISMERETEK:
Ha a hősöd egy Kaszással 
találkozik, hamarabb ha-
lálát lelheti, mint hinnéd...

JÓ TUDNI

A HÉT GYÖNGYSZEME

Páncél - itt a gyorsváltás ideje!

A játékos, aki belép egy RPG világba, egy 
dolgot fontosabbnak tart bármi másnál, 
ami e mûfajt jellemzi: az elsõ vonástól 
az utolsóig megtervezni a saját karak-
terét - egy játékos karaktert, akinek a 
tulajdonságai és egyedi páncélja teljes 
mértékben egyedülálló a játékvilágban. 
A „Two Worlds II” nagylelkû fejlesztõi 
tökéletesen szabad kezet adtak a hõs 
saját páncéljának megtervezésében!

Egy hõs alap páncélzata tartalmaz 

egy sisakot, egy páncélozott öltözetet 
vagy egy köpenyt, csizmát, kesztyût, 
amuletteket, gyûrûket, fegyvereket és 
egy opcionális pajzsot. Ami a fegyve-
reket illeti, te döntheted el, hogy egy 
kétkezes vagy egy egykezes, vagy akár 
két egykezes fegyvert akarsz - és hogy 
megkönnyítsük a dolgodat, különbözõ 
páncél szetteket hívhatsz elõ egetlen 
billentyû leütésével. Felszerelheted íjá-
szodat egy könnyû páncélozott öltözék-
kel, vagy adhatsz nehéz lemezpáncélt a 
harcos zúzógépedre; vagy akár fel is ci-
comázhatod Mágusodat ékszerekkel és 
mágikus köpenyekkel - és ezen páncél 
szetteket bármikor használatba vehe-
ted a játék során mindössze egy gom-
bot kell hozzá megnyomnod. Tehát a 
lehetõségek és a harci stílusok száma 
csaknem végtelen. Vedd fel a kedvenc 
rucid és irány a csata!

Ez a lehetõség bámulatosan praktikus - 
és lehetõvé teszi számodra, hogy harc 
közben gyorsan válthass védekezésbõl 
támadásba: kezdheted a harcot az el-
lenség távolsági támadásával, például 
íjjal, majd gyorsan átváltasz a Mágus 
köpenyre és ráküldesz egy tûzhullámot, 
végül felöltve legjobb õrjöngõ szerkó-
dat legyõzöd õt közelharcban - tuti, 
hogy félelmében elrebegi Antaloor ösz-
szes istenének nevét! És mindezt anél-
kül, hogy egy átláthatatlan hátizsákban 
kellene turkálnod! 

O
K, hát ez nem Ollókezû 
Edward 2.0 - de ha egy Ka-

szás megsebez, az rosszabb 
egy ollóvágásnál! Ráadásul 
a Kaszás messzirõl emberi 
lénynek látszik. Felegyene-
sedett járása, emberszerû 
végtagjai... micsoda álca!

Aztán mikor a közeledbe ér, 
a hasonlóságnak annyi is. 
Az antloori kalandorok, 
akik már találkoztak ez-
zel a szörnyeteggel, egy-
valamiben egyetértenek: 
a Kaszás halálos. Nincs 
szüksége fegyverekre... ál-
talában megteszi neki az a 
két hatalmas szablyaszerû 
penge, mely a karjából nõtt 
ki. Koponyaszerû fején ta-
lálható állkapcsát ki is tudja 
akasztani, mint egy kígyó - 
és kiugró agyaraival megha-
raphatja ellenfelét. Gyilkos 
kombináció!

Intelligens és alatto-
mos. A Kaszás 
Anta loorszer -
te bárhol elõ-
f o r d u l h a t 
sötét bar-
langokban és 
b ö r t ö n ö k b e n . 
Legyél akár he-
gyi erdõben, vagy 
fátlan, sivatagos távo-
li délvidéken, a Kaszásba 
mindenhol belebotolhatsz. 
Az a szóbeszéd járja, hogy 
egy Kaszás önmagában nem 

túl veszélyes - de ha talál-
kozol eggyel, ne vedd fél-
vállról... halálos ellenfelek 
is vannak és lehet, hogy 
pont az okozza a vesztedet, 
amelyikkel éppen küzdesz! 
Az évszázadok során a fa-
jok folyamatosan fejlõdtek, 
s kialakultak igen halálos 

változatok is. Úgyhogy 
légy óvatos! 

BESTIÁRIUM: KASZÁS
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