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A sivatag tényleg életre kel!

I
smeritek már Hatmandor 
sivatagi városát? Na jó, de 
nem eléggé, hisz sokkal 
több van benne - és ez tök 
jó - mivel Hatmandor az 
egyik legfontosabb úti cél, 

ahova a játék elsõ részében el kell 
jutni!

De az igazán nagy nyüzsgés 
nem a felsõ üzleti negyedben 
van - hanem a lepukkant „Alsó 
negyedben” történik minden! 
Ez az a hely, ahol a város igazi 
fõnökei folytatják le mindennapi 
üzleteiket - és ezen ügyletek 
némelye nem éppen legális, ha 
értitek, mire gondolok!

Daram, a Szindikátus már jó ideje 
vasmarokkal irányította a helyet - de 
ekkor egy különös idegen elõidézi 
a Daram bukását - és ez a fickó oly 
rejtélyes, hogy még a neve is Délibáb! 
Nagyon kevesen látták az okos vezetõt 
- és még kevesebbnek volt szerencséje 
a „Hatmandor Árnyékával” üzletelni - 
de ez el ne tántorítson téged!

Meg kell oldanod a Délibábot övezõ 
rejtélyt, hogy Gandohar nyomában 
maradhass, és megszerezd a hatal-
mas Varázsló harcos tulajdonában 
lévõ szuper titkos dokumentumokat. 
Ezen küldetés sorozatokban felfedhe-
ted a Sakálok megteremtésének kö-
rülményeit is. 

Megérkezett

Az Antaloor Posta 10. 
számában megmu-
tattuk egy ork har-
cos részleges váz-
latát - és most a 
vázlat kitelje-
sedett! Könnyû 
é s z r e v e n n i , 
hogy az or-
kok a The 
Temptation-
ben min-
den szem-
p o n t b ó l 
lenyûgözõbbek, 
mint a Two Worlds 
kalandjaiban vol-
tak - és ez nem vé-
letlen, hiszen ezen 
t e r e m t m é n y e k 
sokkal fontosabb 
szerepet is játsza-
nak a The Tempta-
tion fõküldetésében.

Ám a fejlesztõk elõjöttek még 
néhány ötlettel, mint az elrettentõ 
harci festés, alaposan kidolgozott 
harci fegyverzet és még sok, sok 
újdonság! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… a játék elején a romokban az 
örvénylõ fény nem csak jól néz 
ki, de extra Képesség pontok-
hoz is juttat téged?

Hogy ezeket a pontokat 
megszerezd, keresd meg Savras 
Ramot Észak-Thalmontban. 
Általában a „Rozsdás Ogre” 
tanyán lóg a Testvériség 
táborától nem messze. Beszélj 
vele és elõbb-utóbb kapsz tõle 
egy kulcsot, amellyel bejuthatsz 
a régi templom zárt részébe.

Amint belépsz a fénynyalábba, 
a Képességpontok megjelennek 
a Karakterablakban - és arra 
használhatod, amire jónak 
látod… Egyébként… két érdekes 
faládát is találsz az oltár 
mögött…

Szörnyenciklopédia: Raptor II.

A 
Raptorok az egyik leg-
nagyobb egyedszámú 
faj Antaloorban, rend-
kívül sok alakban és 
méretben fordulnak 
elõ - és ez egyben sok 

különbözõ fejlettségi szintet is ered-
ményezett! Álljon itt két példa a Rapto-
rokra, teljesen eltérõ támadási techni-
kákkal… hû… ezek aztán veszélyesek!

A Kalapácsfarkú Raptor: a pepitamin-
tás Kalapácsfarkú Raptor igazán hû a 
nevéhez! Csontos, tüskék buzogányt 
használ a farka végén, ami olyan, 
mint egy cséphadaró - csak fi-
gyeld meg, micsoda károkat 
okoz neked! Ó igen, majd-
nem elfelejtettem… jó-
kora falatokat is ki-
haraphat belõled 
két szép nagy 
szemfogával!
Harcolj: kard-
dal, fejszével

A Sárkány (Wyvern): a Sárkányok 
rokonságban áll a Raptorokkal - csak 
sokkal veszélyesebbek! Ezek a hüllõk 
egy pár bõrszerû szárnnyal rendel-
keznek, amely ugyan nem képes õket 
a levegõbe emelni - de növeli stabi-
litásukat futás és harc közben. Erõs 
karmokkal a lábukon és két halálos 
szarvukkal fejükön a Sárkányok tény-
leg veszélyesek a közelharcban… 
és ráadásul párokban harcolnak 
- tökéletes csapatmunka és halálos 
kombináció. Szóval óvakodj ezektõl 

a teremtményektõl… ezek aztán 
igazi halálosztók. Akárcsak 

a Raptorok, õk is meg-
találhatók Antaloor-

szerte. Mégis akad 
egy terület, amit 

nem kedvel-
nek - az pedig 
a gleccserek 
földje…
Harcolj: ala-
bárddal. 


