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Eljött a karakter tanulmányok ideje

A 
Real i t y 
P u m p 
fejlesz-
tõi e pil-
lanatban 
is meg-

állás nélkül dolgoznak a 
The Temptation világán 
- hogy ez a fantázia uni-
verzum még realiszti-
kusabb és tetszetõsebb 
legyen - és tényleg az 
utolsó szál borostáig mindenre ügyel-
nek a különbözõ területek lakói arcá-
nak megalkotásakor. Most, hogy beve-
zették az MI-t és beépítették a játékba 
mint egy fontos alap alkotóelemet, 
az arcokra és arckifejezésekre kon-
centrálhatnak - és ennek kidolgozá-
sához szakértõi csapatot hoztak létre 
(csak pillantsatok ezekre a fotókra 
- munkájuk kezdeti eredményére). A 

programozók és tervezõk összead-
ták együttes (és eszméletlen) tudá-
sukat, hogy a karakterek érzéseket 
fejezhessenek ki részletesen kimun-
kált - ráncokkal, születési jegyekkel 
és anyajegyekkel ellátott - arcukon. 
Természetesen eltérõ bõrtípusok 
lesznek a különbözõ régiókban - az 
északi típusok sápadtabbak lesznek 
a déli, sötétebb bõrû típusoknál. A 
szemek rendkívül magasszintû és 
komplikált programozói munkát igé-
nyelnek - és ehhez kissé több idõre 
van szükség - úgyhogy még nem 
rendelték hozzá a személyiségekhez 
- de amint a kiinduló arcot véglegesí-
tik - az Antaloor Posta elsõként érte-
sít majd róla! 

Megérkezett

Ez a szörny tökéletes megtestesítõje 
a kifejezésnek: „kiölti a nyelvét!” 
Ezek a háromlábú rovarok oldalazva 
mozognak, akár a rákok - és közben 
vadul lóbálják nyelvüket.

De legyetek óvatosak, barátaim! A 
nyálka, amely a hosszú nyelvrõl 
csöpög, igencsak mérgezõ! Ezekkel 
a mutáns lényekkel fõként a Rontás 
sújtotta területeken futhatsz össze - 
de a mocsarakhoz is alkalmazkodtak 
már! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
... hogy van egy nagy titka 
Ashosnak?

Nincs minden veszve, ha 
véletlenül lopáson kapnak és 
kizárnak a városból.

Egy dolog, hogy a fõkapuk 
bezárulnak elõtted - de van 
egy titkos bejárat a városba, 
bár úsznod kell egy keveset 
hozzá.

Menj a városfal déli részéhez, 
amíg belebotlasz a Gon folyó-
ba ömlõ fõcsatornába.

Itt két rúd hiányzik a rácsból 
- és ez lesz a rejtett be- és ki-
jutási pont.

Szörnyenciklopédia: Gólemek

A 
Gólem Antaloor egyik 
legerõsebb lénye - és 
a különbözõ Gólem 
fajok csodálatos mó-
don alkalmazkodtak 
környezetükhöz. Van 

bennük mechanikus rész és valamics-
ke az Anyatermészetbõl is - és ezen faj 
egyedei a legveszélyesebb ellenfelek 
Antaloorszerte... csakis a tapasztalt és 
jól felfegyverzett hõsök küzdhetnek 
meg velük.

A Kõgólem: ahol sziklák vannak, 
ott biztosan találsz Kõgólemet - ez 
pedig a sivatag és a Halott Erdõ 
közti területre és Gor Gammar 
környezetére vonatkozik. Ezek a 
teremtmények iszonyatosan vastag 
vértezettel bírnak, és ellenfelükre 
hihetetlen erõvel sújtanak le - de... 
nagyon lassúak! Szóval légy hálás 
ezért a kis kegyért!
Harcolj: fejszével, buzogánnyal, 
Levegõ mágiával.

Az Acélgólem: varázslat szülte te-
remtmény. Páncéllemezek borítják, 
gyakran mágusok közelében, vagy 
sötét katakombákban találhatók meg. 
Légy óvatos velük - ha elagyabugyál-
nak, igen komoly kárt tudnak 
okozni, de azt örömmel 
tapasztalhatod meg, 
hogy nem érnek el 
mindenhova - gond 
nélkül elsurran-
hatsz mellettük. 
Az általuk keltett 
rémület ellenére, 
elég, ha csupán 
tiszteled (de 
tiszteld ám!) 
megjelenésü-
ket - dicsõség 
érte a tervezõ 
csapatnak...!
Harcolj: fej-
szével, buzo-
gánnyal, Levegõ 
mágiával. 


