
Antaloor PostaBelső információk 
- kizárólag
Újság Elő-
fizetőknek

A „Two Worlds” 
- az RPG Világ!

hivatalos
információforrása

ZUXXEZ Entertainment AG, Rittnert Straße 36, 76227 Karlsruhe, Németország 7. szám/2008. január

Építészeti mestermûvek

E
ddig „csupán” a Törpék, 
az Emberek és a Gromok 
igazán funkcionális és 
kompakt antaloori építé-
szetét láthattátok - de a 
The Temptation-ben majd 

kikerekedik a szemetek az épületek 
láttán.

Na jó, türelmesnek kell lennetek, 
míg megtaláljátok az átjárót az Új 
Világba - de attól kezdve egyik cso-
da a másik után! Vegyük például a 
Tündék épületeit - sokkal kifino-
multabbak és cizelláltabbak, mint 
más népeké. A kreatív tervezõ csa-
pat ezúttal ténylet kitett 
magáért a rengeteg 
Tünde építészeti 
vázlattal. Nézd 
csak meg 
ezt a képet 
- egy lerom-
bolt Tünde 
k á p o l n a . 
Tetszik? Ó, 
és egyébként 
a szerzetesek 
szellemisége és 
befolyásos rendje 

fontos szerepet játszik majd a fõ 
történetben és ezt figyelembe véve a 
fejlesztõk nagy gondot fordítottak a 
vallási épületek és NPC-k kidolgozá-
sára, melyek megjelenése igencsak 
részletgazdag lesz.

Érdemes várni rá, nekem elhiheti-
tek!

Megérkezett

Talán egyikõtök, másikotok emlékszik 
még erre a szörnyre? Néhány számmal 
ezelõtt betettem egy screenshotot - min-
denesetre úgy gondoltam, mostmár itt az 
ideje, hogy közelebbrõl is megismerked-
jetek ezzel a hátborzongató teremtmén-
nyel. Mint láthatjátok, ez egy rákszerû 
tengerparti szörnyeteg hüllõ fejjel - és 
fontos része lesz az új dzsungel világ-
nak a „The Temptation”-ben. Ismeritek 
már a Sáskát... nos, ennek a bestiának 
aztán tényleg kemény külsõ páncélja 
van - és a szája tele borotvaéles fogakkal; 
ez nemcsak egyszerû szörny, amit alá-
becsülhetsz! Természetes élõhelyének 
köszönhetõen nem fél a víztõl sem - és 
ez szintén fontos szerepet játszik majd 
az új játékelemek egyikénél. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
... akár 6.000 aranyat is ke-
reshetsz?

És ehhez a finom kis summához 
mindössze 3 katapult kioldó-
szerkezetre van szükséged.

Látogass el Raul Danghoz, a 
Testvériség tagjához Cathalon 
katonai edzõtáborába. Õ adja a 
feldatot, hogy szedj össze há-
rom katapult kioldószerkezetet 
Hadeborg erõdjébõl, mely az or-
kok kezére jutott... ezért 3.000 
arnyat ígér neked.

Szép kis összeg, ahogy monda-
ni szokás... de a fekete piacon a 
dupláját éri!

Keresd meg Trados Prophitert - 
a Cathalon nyugati kapujától in-
duló és a Gon felé, délnek kanya-
rodó út mentén fog ácsorogni.

Szörnyenciklopédia: Orkok

A 
z Orkok a Gontól 
délre a teljes területet 
belakták. Fõvárosuk 
Gor Gammar, a láva 
mezõk szívében 
húzódik. Az ork 

harcosokat mindenki féli hatalmas 
erejük és a csatában tanúsított 
fegyelmük miatt. Az ork csapatok 
mindig stratégiai támadásokat 
intéznek, hátulról íjászaik támadnak, 
míg a harcosok elölrõl rohanják le 
ellenfeleiket. Magas intelligenciájuknak 
köszönhetõen rendkívül hatékony 
páncélt és erõs fegyvereket viselnek. 
Jó, az ork tényleg nehéz ellenfél - de 
nézd a dolgok jó oldalát - ha sikerül 
megölnöd egyet, kihûlõ tetemét 
átkutatva jó cuccokhoz juthatsz.

Gamma ork: A Gamma orkok kissé 
másképp fejlõdtek - generációkon át 
fajuk igen kifinomult harcmodorra 
tett szert. Ezért aztán sokkal 
fejlettebbek „átlagos” rokonaiknál, ha 

intelligenciáról és erõrõl van szó. Ezért 
aztán sokszor láthatjuk õket különálló 
csapatok élén.
Harcolj: karddal, fejszével

Gleccser ork: a Gleccser orkok az 
ork faj legerõsebb egyedei. Hálá-
sak lehetünk, hogy élõhelyük mes-
sze Antaloor északi 
jégmezõin található. 
Szóval nem kell 
feltétlenül kiáll-
nod ezek ellen 
a brutál lények 
ellen - hacsak a 
középsõ neved 

nem „Rambo”!
Harcolj: karddal, 
fejszével, Tûz mági-
ával. 


