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„Antaloor világa feléled”

R
öviddel karárcsony 
elõtt Miroslaw Dy-
mek, a Reality Pump 
vezetõje (a „Two 
Worlds” fejlesztõ stú-
diója) eljött hozzánk 

Karlsruheba... és persze az „Anta-
loor Posta” nem tudott ellenállni a 
lehetõségnek, hogy interjút készíthet 
vele - információk elsõ kézbõl, ahogy 
mondani szokás...

Mirek, min dolgozol most éppen?

Hát most éppen „fejlesztjük” az Új 
Világot. Történetíróink elkészültek a 
cselekményszállal - most pedig ránk 
vár a feladat, hogy lerak-
juk a különbözõ küldetés 
sorozatok alapjait. Építünk 
egy voodoo falut, egy tit-
kos világot és egy sivatagi 
várost, hogy csak három 
példát említsek... és Anta-
loor már ismerõs régiói is 
folyamatosan fejlõdnek, 
miközben itt beszélgetünk 
- úgyhogy el lehet képzelni, 
a stúdiónk most leginkább 
egy nyüzsgõ kaptárhoz ha-
sonlítható.

Nagyszerûen hangzik... de elárul-
hatsz nekünk valami igazán bizal-
mas infot?

Sajnálom, de nem... titoktartás 
kötelez... bár annyit talán 
megsúghatok, hogy egy jókora 
sziget királyságon is dolgozunk, 
amely fontos szerepet fog játszani a 
fõküldetésben- és néhány bámulatos 
lehetõségre is számíthattok.

Mesélnél nekünk valamit a Multi-
player módról?

Új elemeket építünk be a Multiba - a 
játékosok felépíthetik saját falvaikat 

- és látogatóba hívhat-
nak más játékosokat 
is. Ez egy rendkívül 
kommunikatív és szo-
ciális lehetõség. Ezek 
az egyéni falvak Céhek 
gyülekezõ helyéül is 
szolgálhatnak, sokkal 
intenzívebbé téve így a 
társulások online éle-
tét. Azt várjuk, hogy 
ez majd megerõsíti az 
egyedi területek azono-
sítását. 

Megérkezett

Egy eredeti Gorgó most szállt le 
a „Two Worlds” világában. Ezek 
a szörnyek a Pokol Nagyurakra 
emlékeztetnek - csak õk kicsit 
kisebbek - de ez nem azt jelenti, 
hogy kevésbé veszélyesek! És... 
Várjunk csak... ez a lény repülni 
is tud!! Egy pár erõs szárny emeli 
õket az ellenfél feje fölé, hogy ott 
a levegõbõl csapjanak le - és ez 
azért már halálos kombináció... 
légitámadás borotvaéles karmokkal 
és egy erõteljes harapás... hû!! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
...egy pár alkímiai alapelv is-
meretében jobb eredménye-
ket érhetsz el?

1. szabály:
Italokhoz ne keverj ideiglenes 
és állandó hatású összetevõ-
ket - egyetlen ideiglenes hatású 
összetevõ tönkretehet egy 
permanens italt.

2. szabály:
Ha italt használsz alapanyag-
ként, végeredményként italt 
kapsz.

3. szabály:
Ha fõként ideiglenes hatású ás-
ványokat használsz, végered-
ményként csapdát, vagy bom-
bát kapsz.

Szörnyenciklopédia: Démonok

A 
Démonok valóban ki-
érdemelték gonosz 
hírnevüket - „szemé-
lyükben” egész Anta-
loor legveszedelme-
sebb teremtményeit 

ismerhetjük meg. Hatalmas mancsaik 
vannak borotvaéles karmokkal - és 
ezek hosszú karhoz toldva tökélete-
sen alkalmasak egy-két halálos pofon 
kiosztására. Testüket bõr fedi néhol 
pikkelyek óvják - csaknem áthatolha-
tatlan páncél.

Szárnyas Démon: És ez csak az 
egyszerû démon - de az óvatlan uta-
zó összefuthat a szárnyas „Pokol 
Nagyurakkal”. Nekik szárnyuk is van 
- és ezek segítségével sokkal gyor-
sabb mozgásra képesek, mint más 
démonok...  és határozottan veszélyt 
jelentenek mindenkire, nagy V-vel! Ha 
ezeknek a szörnyetegeknek létezik 
egyáltalán gyenge pontjuk, az csak a 
lassú reakció idejük lehet.

Harcolj: karddal, Víz mágiával

Tulok: A tulokok fej nélküli szörnyek 
- kizárólag az alvilágban élnek. Sen-
ki sem tudja, hogy az idõk folyamán 
hogyan veszítették el fejüket - de 
azzal mindenki tisztában van, hogy 
õk a legveszélyesebb teremt-
mények, melyek kifejlõdtek 
ezen a bolygón! Tulaj-
donképpen a tömlöcök 
nyirkos, koromsötét 
járataiban a szemek 
szükségtelen 
l u x u s n a k 
s z á m í t a -
nak. Így 
fe je l tennek 
lenni elõny ezen 
borzalmas lények számá-
ra. Harc közben pedig hi-
hetetlen kitartásról tesz 
tanúbizonyságot...
Harcolj: karddal, Víz mágiá-
val, Levegõ mágiával 


