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Több hely van a hõstettekhez

A
ntaloor és az új vi-
lág egyre növek-
szik - és nem csak a 
külsõ területek! Az 
új motor sokkal több 
lehetõséget enged a 

fejlesztõknek a természetes és ember 
alkotta belsõ terek megtervezésében 
több szinten is - és ez fogja bizto-
sítani a tornyok és barlangok belsõ 
terének lenyûgözõ erejét, ami gra-
fikával elérhetõ - vess egy pillantást 

erre a példára. Azokban a baljóslatú 
barlangrendszerekbe, magas belterû 
átjárókban és veszélyes vermekben 
garantált lesz a játékos rémülete (és 
pusztálsa).

Egyébként ezek a földalatti barlangok 
csak egy típusai a speciális helyek-
nek, melyeket a játékos a játék elején 
meglátogat - és otthona a legendás 
Sárkányoknak… NEM, nem mondha-
tok errõl többet!

Élvezd csak a fen-
séges termek látvá-
nyát, míg eljön az 
idõ… Amikor eljön 
az idõ, a hõsödnek 
úgyse nagyon 
lesz alkalma a 
nézelõdésre - jól 
kell harcolnia, hogy 
túléljen mindent 
- és hát néhány 
teremtényt már 
bemutattunk az 
Antaloor Postában 
azok közül, akik az 
erõd termeiben la-
pulhatnak. 

Megérkezett

Jó, a bogarak nem számítanak jó társa-
ságnak a jobb idõkben, de kicsiny mé-
retük elég ártalmatlanná teszi õket… 
no és mi van akkor, ha akkorára nõnek 
meg, mint a farkasok és nyáladzó csa-
patokban versengenek a húsodért?

Lehet, hogy itt az ideje átgondolni véle-
ményedet ezekrõl a teremtényekrõl… 
de sebtiben! Ha tényleg szeretnél 
közelebbrõl megismerkedni ezekkel a 
szuperbogarakkal (nem lenne túl okos 
dolog), csak lépj be a The Temptation 
világába - ott fognak rád várni a száraz 
szavannai területeken. Tüskés páncél-
juk jó védelmet nyújt számukra, és 
behajlított farkukkal gyorsabban oda-
csapnak, mint ahogy pislognál egyet 
- mint a Skorpiók… úúú! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… megsemmisítheted Gor Gam-
mar orkjait egy mágikus bom-
bával?

Azok számára, akik nem akar-
ják átküzdeni magukat a kata-
kombákon, hogy bejussanak az 
erõdbe, VAN egy másik út is. 
A Halott Erdõben találod Ash-
mohart, a nekromantát. Õ fog 
adni egy szuper bombát - csak 
helyezd el Gor Gammar kapui 
elõtt és a városban minden 
ork visszatér Teremtõjéhez! 
DE - légy óvatos! Nem babra 
megy a játék, mivel „A Skorpió 
fullánkja”, a „Tisztítsd meg a 
tisztás Ashmohar számára” és 
a „Vidd el a mágikus eszközt 
Gor Gammarba” nem a legkön-
nyebb küldetés, amiket meg-
kaphatsz…

Szörnyenciklopédia: Élõhalottak

A 
klasszikus Élõhalot-
tak mellett még oly 
sok más különleges 
ellenféllel kell szem-
benézni! Ott vannak 
például a Halállova-

gok rejtély övezte múltjukkal - és ne 
kövesd el a hibát, hogy elfeledkezel a 
Hullarablókról - ezek éppoly veszé-
lyes ellenfelek, mint bárki más, akivel 
összefutsz Antaloorban!

A Halállovagok: a Halállovagok ritkán 
fordulnak elõ, bár évszázadok óta él-
nek Antaloorban. Az utóbbi idõkben 
egyre több szemtanú (akik szerencsés-
nek tûnnek, hogy megmenekültek) 
mesél rémisztõ történeteket ezekrõl 
a félelmetes szellem alakokról. Azt 
mondják, elátkozott hõsök õk a föld 
háború gyötörte idejébõl - de NE 
hagyd, hogy ezek a történetek elret-
tentsenek téged, ha egy kis csetepaté-
ba keveredsz egy Halállovaggal - még 
igazán kitûnõ fegyverrel és páncéllal, 

illetve kellõ mértékû mindennemû el-
lenállással is ördögien nehéz kihívást 
jelentenek ezek a lények.
Harcolj: karddal, Levegõ mági-
ával

A Hullarabló: ezek a 
szegecsekkel és lán-
cokkal csúfított fél-
holt lények lassan 
csoszognak feléd, és 
kihasználva a látvá-
nyuk okozta sokkot, 
odasóznak mérgezett 
karmaikkal. Az egyet-
len jó dolog bennük, 
hogy kedvelik a ma-
gányt - tehát, ha 
NEM akarsz egy-egy 
ilyennel találkozni, 
kerüld el a sötét és 
rejtélyes templomo-
kat Drak’arban!
Harcolj: fejszével, Föld 
mágiával. 


