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A „The Temptation” (A kísértés) felbukkan 
az óceán mélyéröl

E
mlékeztek, mit meséltem 
nektek az utazás új mód-
járól néhány héttel ezelõtt 
az Antaloor Postában? 
Nos, akkor még nem mond-
hattam többet, mert még 

titok volt... de mostmár a Two Worlds 
világának erre a részére vonatkozó 
tilalmat feloldották. Nos, mit szóltok 
hozzá? A játékosok vitorlát bonthat-
nak és távoli szigetekre hajózhatnak 

el! Az új régióban egy hatalmas öböl 
húzódik majd számos szigettel övez-
ve és ha megtanultad a megfelelõ ké-
pességet, csónakba szállhatsz és a kí-
vánt irányba elhajózhatsz. Az útiány 
a tatnál lévõ kormányrúd beállításá-
val határozható meg éppúgy, mint 
egy igazi vitorláson, de figyelned 
kell a szelet is - az árbócrúd csúcsán 
lobogó vörös zászló megmutatja a 
szélirányt. Aztán jöhet a „Hej-hó szi-

vecskéim, mozgás, 
szedd a horgonyt, 
húzd a vitorlát!” Így-
hát harcolhatsz a 
lovad nyergébõl - és 
harcolhatsz a csóna-
kodból is. Küldetések 
különleges soroza-
ta, mint például egy 
csempész kaland, 
került kidolgozás-
ra ehhez a tengeri 
környezethez - már-
pedig a Fõküldetés 
kapcsán elõbb-utóbb 
úgyis elkerülsz a  
tengerpartra! 

PÁLYÁZAT

F3 - Rajongók a Rajongókért
Helló Mûvészek!

Mint már tudjátok a mai kiadványból, 
kis vitorlások állnak rendelkezésetekre a 
The Temptationben a játék világának fel-
fedezéséhez. Nos, a Rajongók a Rajon-
gókért Antaloor Posta (mely a fejlesztõ 
csapattal együttmûködve jött létre) a TI 
elképzeléseiteket szeretné kérni a hajó-
vitorlák megtervezéséhez! Az itt látható 
screenshoton látszik a hozzávetõleges 
forma, melyre szükségetek lesz, de nem 
kell feltétlenül ragaszkodni hozzá... nem 
kell tökéletesen illeszkednie, mivel a 
tervezõcsapat csak késõbb aplikálja fel 
rajzaitokat a vitorlákra. Tehát ha van bár-
milyen mûvészi ihleted, hogyan mutas-
sanak ezek a vitorlák, ragadj tollat vagy 
ceruzát - és ki tudja? Lehet, hogy viszont 
látod mûvedet ott, a hatalmas öbölben... 
és a legjobb pályázatok természetesen 
nagyszerû díjakat is nyernek majd! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
... néhány kristállyal elõcsalo-
gathatod a Fehér Sárkányt?

Ha már egy ideje kószálsz a 
Drak’ar sivatagban, biztosan 
hallottál már a Fehér Sárkány 
legendájáról - de ha testközelbõl 
is látni akarod ezt a brutális 
teremtményt, beszélj Prantaxszal 
a Mahat oázisban - õ majd mesél 
a Sárkányfészekrõl - és arról, 
hogyan csalhatod elõ a szörnyet.

Álljon itt egy picike segítség:
„Annak, aki keresi a Sárkányt, 
össze kell szednie a kicsiny 
kristályokat a sivatagból - ezek 
a települések, Sakál táborok és 
oázisok közelében találhatók 
- öt darab kristály már elõ 
fogja csalogatni a szárnyas 
veszedelmet...”

Szörnyenciklopédia: Rontás

A
”normális” szörnyek 
mellett vannak még 
a lidérces teremt-
mények is, melyeket 
a rontás eltorzított 
és megnyomorított. 

Ezek a lények többnyire Dél-Antaloor-
ban lelhetõk fel - és már önmagában 
a külsõ megjelenésük sokkolhatja a 
tapasztalatlan hõsöket...

Az Óriásdarázs: mint oly sok borzal-
mas élõlény Antaloorban, 
ezek az óriási rovarok is 
a Nekromancia szüle-
ményei - erõs méreggel 
telített, túlméretes ful-
lánkjaik rend-
kívüli sebzést 
okoznak. Az 
Óriásdarázs gyor-
san tud repülni is 
és hirtelen ki tud 
térni támadásaid 
elõl. Ezen rovar-

rajok az Oswaroh és a vulkanikus ré-
giók Ronstás-sújtotta Halott Földjein 
honosak.
Harcolj: íjjal és nyíllal, Levegõ mági-
ával.

A Húsevõ: a Húsevõ egy különösen 
utálatos rovarfaj, mely a Rontás ha-
tására egy óriási bogárrá mutálódott. 
Kitinpáncélja megvédi õt majdnem 
minden fegyverrel szemben. Igény-

telen teremtmény, mely a Halott 
Földeken, Gor Gammartól észak-
ra, a láva borította vidékeken 
található. Mindenesetre, ha egy 

Húsevõvel harcolsz, sohasem 
tudhatod, mikor hagy-
ja el sötét bendõjét egy 
mágikus lövedék, ráadá-

sul villámsebesen repül 
feléd... és akkor is szeretnek 

támadni, ha te még jókora távolságra 
vagy tõlük...
Harcolj: karddal, baltával, Víz mágiá-
val. 


