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F3: Rajongók kérdeznek - RP válaszol

A 
Reality Pump által 
ránk szánt egy óra 
maratonba ment át 
hála az általatok be-
küldött töménytelen 
mennyiségû kérdés-

nek! Itt vannak az elsõ K&V-k - az 
összes többi leadásra kerül majd az 
elkövetkezõ számokban.

A Hátizsák elég jól ki lett dolgozva 
- tényleg egyszerû - de a karakter 
különbözõ harcmodorra való felké-
szítése egy kissé melós… terveztek 
ezen javítani valamicskét?
Hogyne! Úgy hiszem, a The Tempta-
tion-ben erre jó megoldást találtunk 
ki - újraprogramoztuk, s így már négy 
különbözõ páncélzatot, fegyvert stb. 
rakhatsz össze. Mindegyik készlet 
tartalmaz vértezetet, elsõdleges és 
másodlagos fegyvereket és mágikus 
erõsítõket, mint a gyûrûk - ÉS eze-
ket a szeteket az elõre hozzárendelt 
gombok segítségével könnyedén vál-
togathatod a játék során!

Ez azt jelenti, hogy automatikusan ki-
választhatod a teljes „Könnyû páncél” 
csomagot, mely tartalmaz például egy 
mágikus erõsítõt az ügyességhez, ha 

szükséged van az íjra és a nyílra. Szó-
val nincs több meló és darabonkénti 
összeválogatás!

Egyfelõl tényleg sokféle varázs-
lat van - de rövid idn belül több 
különbözõ kártya használata csak-
nem lehetetlen… Van elõrelépés ez-
ügyben?
No… még mindig az ismerõs Varázs-
könyv van - de a varázslatok elérését 
igencsak megkönnyítettük - a játékos 
mostmár minden varázskártyát vagy 
erõsítõt hozzárendelhet egy gombhoz 
- ez azt jelenti, hogy akár 10 varázs-
latot is elõhívhatsz egy szempillantás 
alatt! És az erõsítõ automatikusan 
mûködésbe lép, ha azt is hozzáren-
delted a varázslat gombjához.

Elárulhatsz nekünk valamit a 
Harcrendszerrõl?
Hát nem sokat, sajnos - de annyit 
megsúghatok, hogy sok fejlesztést 
tettünk hozzá - Íme néhány példa - a 
játékos immár indíthat több kisebb 
ütéssorozatot, vagy gyûjthet erõt egy 
nagy erejû csapáshoz, hogy megtörje 
ellenfele ellenállását… és még ott van 
az íjászok álma - mostmár felajzott 
íjjal is lehet mozogni! 

Megérkezett

Mostanában adtunk le egy cikket az An-
taloor Postábanban arról, hogy mennyi-
re részletesek és életszerûek lesznek az 
NPC arcok és alakok. Most bepillantást 
nyerhettek egy titokba - ez a pontos rész-
letesség nem csak a megjelenésükben 
érzõdik - az NPC-k viselkedése és képes-
ségeik is újraprogramozásra kerültek! 
Egy jó példa erre a Gyógyító a fenti ké-
pen. A játékban ennek az NPC-nek nem 
csak neve van - lényeges információt is 
nyújt a játékosoknak! Más szóval info 
nyerhetõ a tárgyakról az azokkal foglal-
kozó, vagy kereskedõ NPC-ktõl, ebben az 
esetben növényekrõl és italokról. A lehet-
séges küldetések, melyek itt vehetõk fel, 
téma szerint is csoportosíthatók. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… a libamáj igen jótékonyan hat 
az egészségre?

Ha nem akarod mindig italok-
kal visszatölteni az életerõdet, 
állati eredetû táplálékot is 
kipróbálhatsz. A libamáj pe-
dig kifejezetten jót tesz ne- 
ked - edd csak meg és máris 500  
HP-d töltõdik vissza. De elõször 
is szerezz egy tömött libát! 
Mivel vadlibák már nincse-
nek, csak szelíd példányokat 
találsz a falvak közelében. A 
szárnyasok gazdája általában 
a közelben vannak - és esetleg 
kifogásolhatják, ha hirtelen el-
kezded aprítani libaállományu-
kat! Amíg nem ölsz és eszel túl 
sokat a falusiak háziállataiból, 
nem lesz problémád…

Szörnyenciklopédia: Raptor

E
z a legelterjedtebb 
szörny Antaloorban, szó-
val valószínûleg gyakran 
fogunk vele összefutni! 
Hegyi erdõségekben, vagy 
fátlan, sivár környezet-

ben messze délen - a Raptorok min-
denütt ott vannak! Két lábuk van 
és csoportosan támadnak. Az a hír 
járja, hogy a magányos raptor 
nem is olyan veszélyes - de ha 
mégis összeakadunk eggyel, 
ne becsüljük alá... mivel 
többfajta Raptor léte-
zik. Évszázadokon át 
e fajnak néhány igen 
halálos változata 
fejlõdött ki.

Lemezes rap-
tor: a Lemezes 
raptor abban kü-
lönbözik rokonai-
tól, hogy egy igen 
nagy csontlemez 

védi fejét. Két nagy, hegyes szarva 
is van - és úgy fut feléd, hogy meg-
próbálja (gyakran sikerrel járva!) 
mélyen testedbe dövni õket. Azon-
ban rövid farkincája azt mutatja, 
nem annyira fürge, mint fajának 

más egyedei.
Harcolj: karddal, fejszé-

vel

Tüskés raptor: 
ez a Raptorok 
legerõsebbje. Kön-
nyen felismerheted 
- bõrtaréj nõtt végig 
gerince mentén. Igen, 

eléggé ártalmatlannak 
nézek ki - de Antaloorban 

sok emberre hoztak már 
frászt iszonyú sebességük-
kel és rosszindulatukkal és 
- ami még rosszabb - ráa-
dásul csapatokban támad-
nak!
Harcolj: karddal, fejszével. 


