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Hatmandor  „forró” nyomában

K
alandjaink a 
„The Temp-
tation”-ben 
a már jól is-
mert Drak’ar 
sivatagban 

kezdõdnek - de a dolgok 
megváltoztak, mióta utoljára 
itt jártunk... a rejtélyes áru-
cikk, a „Parázs” bányászata 
lett fõ gazdasági forrás a ré-
gióban és ez az oka annak, 
hogy számos új település 
alakult ki a bánya környékén. 
Az egyik település, Hatman 
(a szikla) a Parázs bányászat központja 
és idõközben Hatmandor (Arany Szikla) 
virágzó városává nõtte ki magát.

Miközben Andar Hog mágust keressük, 
fel kell fednünk a város titkát ÉS meg 
kell oldanunk egy sorozatgyilkossági 
ügyet. A küldetések elvezetnek minket 
a város alsó negyedébe  (melyet a város 

két nagy bûnszervezete tart markában), 
a kereskedõk rezidenciáiba és a monos-
torba, mely közvetlenül a város mellé 
épült. Hatmandor titkának feltárására 
több lehetõség adódik. Ezután léphe-
tünk tovább - hogy meglelejük az új 
világbe vezetõ rejtett átjárót, mert csak 
ott teljesíthetjük végsõ feladatunkat. 

F3 - „Edward”-ból
a Kaszás lett
Az Olvasók döntöttek! Az An-
taloor Posta karácsony elõtt 
javaslatokat kért „Edward”, 
a Szörny elnevezéséhez - és 
az elmúlt néhány napban 
összesítettük a közönség-
szavazatokat. Egyébként 
hatalmas köszönettel tar-
tozom a szavazatokért és 
a javaslatokért - és 
a helyes pályázók 
között több nagyszerû Two 
Worlds finomságot sorsolunk ki, és a 
díjakat elküldjük a nyerteseknek! ÉS 
- Edward a Szörny nyerõ neve... „Ka-
szás”, az összes szavazat 38%-a! A má-
sodik helyezett „Csupaszpenge” 21%-
kal és végül a „Kíméletlen Kaszás” 
19%-kal. Tehát Yasmin Nurembergbõl, 
Németországból kapja a terjedelmes 
Two Worlds csomagot. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
... hogy néhány csapda és 
távolsági fegyver könnyedén 
végezhet erõs ellenféllel is?

Csak rakj sorba pár csapdát - 
de fogó csapda legyen! Amikor 
a szörny besétál az elsõ 
csapdába, megtámadhatod íjjal 
és nyíllal vagy mágiával - de 
mindig maradj a többi csapda 
mögött!

Amikor a szörny végre 
kiszabadul az elsõ csapdából 
és elindul feléd, rögtön 
beleesik a következõ csapdába 
- aztán kapd elõ a rozsdás 
fegyvered - míg a szörny meg 
nem murdál!

De - vedd figyelembe a csapdák 
idõkorlátait - különben a Szörny 
akadálytalanul megközelíthet, 
s közben csak egy dolog jár a 
fejében... az életed!

Szörnyenciklopédia: Sáskák

A 
Sáska viszonylag új jö-
vevény Dél-Antaloor-
ban. Fõ élõhelyüknek 
az Ashoshoz közeli 
bambuszerdõk bizo-
nyulnak. Az a szó-

beszéd járja, hogy egy rosszul elsült 
biológiai kísérlet eredményei.

A Sáska Királynõ: A sáska egy óri-
ási változata a rovarvilág kegyetlen 
gyilkosainak, az Imádkozó Sáskának. 
Egy rendkívül erõs kitinpáncél nyújt 
számára csaknem tökéletes védelmet 
a nyilak és a könnyû kardcsapások el-
len. Nagy pajzslemez védi fejét. Négy 
lába mellett - melyek segítségével igen 
gyors mozgásra képes - két ollókarral 
is rendelkezik, me-
lyet támadásra 
és az ellenfél 
megsemmisíté-
sére használ - és 
ne feledkezzünk 
meg borotva-
éles fogairól 
sem! A sáska 
leginkább 

száraz területeken él, gyakran rakja 
fészkét homokos talajra, elhagyatott 
romok közelében.
Harcolj: fejszével

A Sáska katona: bárhonnan is szár-
maznak, a Sáskák megtanultak tö-
kéletesen alkalmazkodni környeze-
tükhöz és egy rendkívül agresszív és 
intelligens fajjá váltak. A királynõ egy 
óriási rovarra hasonlít; míg a katonák 
két lábú, rovarfejû lények... Õk vi-
gyázzák a Királynõket, biztosítva sza-

porodásuk zavartlan 
mivoltát.
Harcolj: fejszével. 


