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Ahoj! Van választék

M
int pár AP szá-
munkkal ezelõtt 
említettem, lesz 
egy újmódja a 
távoli helyek el-
érésének a „The 

Temptation”-ben, vagyis hogy konk-
rét legyek: a szigetekre való eljutás-
nak. A csónakázást a Fõküldetés so-
rán ismerheted meg! Amint eljutsz 
az új területekre, meg kell oldanod 
egy feladatot - és ha sikerül, büszke 
tulajdonosa lehetsz elsõ vitorlás ha-
jódnak! Ha nem tudod megoldani a 
küldetést, kisebb probléma merülhet 
fel, mivel csónak nélkül nem tudsz 

tovább jutni a játékban - de nem kell 
megelégedned azzal az egyszerû vi-
torlással, amelyben elsõre megízleled 
a hullámokat - ha van elég pénzed 
és elsajátítottad a megfelelõ képes-
séget, két másik modell vár rád… 
és mindkettõnek más a sebessége, 
irányíthatóság és gyorsulása. Ideális 
csempész hajók… profit, profit…

Ha végre egyszer kijutsz a nyílt víz-
re, figyelned kell az idõjárásra, mint 
a valóságban. A fejlesztõk beépítet-
tek néhány új elemet az idõjárási 
rendszerbe - és higgy nekem, abból, 
amit kezdeti stádiumában láttam, azt 

a következte-
tést vonhatom 
le, hogy a „The 
Temptation”-
ben való vitor-
lázás sohasem 
lesz sétaga-
lopp… viharok, 
felhõtaréjok, 
alattomos ár-
apály és még 
sok más várja 
odakint a ten-
geri medvé-
ket! 

Megérkezett

A „The Temptation” nem csak 
számos ellenféllel látja el 
a játékosokat - a fejlesztõk 
gondoskodtak róla, hogy a rosszfiúk 
MI rendszere tele legyen extrákkal! 
Bizonyos csoportokban állandó 
belsõ harcok dúlnak az elsõbbségi 
jogokért. Talán kihasználhatnád 
ezeket a vitákat, hogy egyik erõs 
ellenfeled eltakarítsa az útból a 
másikat. Na persze ennek a ravasz 
kibúvónak is megvan a rossz 
oldala - ha belekeveredsz a hatalmi 
harcokba, hamarosan halottabb 
leszel, mint egy dodó… vagy 
kardoddal gyõzelemre segítheted 
az egyik felet. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… remek showmûsor nézõje 
lehetsz, ha lecsalsz egy felnõtt 
Ogrét Szélfogóba?

Készen állsz egy kis lazításra, 
hm? OK! Menj a Szélfogótól észak-
nyugatra lévõ szélmalomhoz. 
Találsz ott egy hatalmas Ogrét. 
Csald el Szélfogóba úgy, hogy 
rövid támadást indítasz ellene, 
majd visszavonulsz egy kissé. A 
dühödt Ogre ostoba, de veszélyes; 
követni fog téged a faluba.

Amint az ottaniak észreveszik 
a szörnyet, visszavonulót 
fújnak, de az igaz harcosok 
szembenéznek a veszéllyel - a 
híres Ron Hogard kapitánnyal 
az élen!

Varázslat enciklopédia: Levegõ mágia

V
illámcsapás: a vil-
lámcsapás a Levegõ 
Mágus támadásai-
nak alapját képezi. 
Ez a varázslat vil-
lámsebzést okoz 

ellenfeleidnek, s ez különösen 
gyenge ellenre hat. Tá-
volból is támadhatsz vele 
- ami nagy elõny. Éppúgy, 
mint az íjászatban, ha elég 
elõvigyázatos vagy, nehe-
zen sebezhetnek meg.
Hatás: 40 villámsebzés

Gyógyítás: ez egy hasz-
nos varázslat - mindig 
visszaállítja életpontjai-
dat - DE (miért kell mindig 
egy „de”?) - emlékezned 
kell, hogy a gyógyításhoz 
idõ kell - úgyhogy ez nem 
alkalmazható harc köz-
ben - inkább egy sikeres 
küzdelem után, vagy ami-

kor eltávolodsz valamitõl vagy 
valakitõl.
Hatás: 100 HP, méregsebzés gyógyí-
tása

Élõhalottak átka: folyamato-
san élõhalott ellenfelekkel kell 

s z e m b e n é z n e d 
temetõkben és a 
kazamatákban - és 
gyakran erõsek, 
ami azt jelenti, 
hogy csak speci-
ális fegyverekkel 
gyõzhetõk le - mint 
a mágia! Ez a va-
rázskártya tökéle-
tes ezen teremtmé-
nyek hordaszám 
való pusztításához 
- csak aktiváld és 
hagyd, hogy tegye 
a dolgát!
Hatás: 400 villám-
csapás. 


