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Ajtó vagy nem ajtó?

A 
„The Temptation”-ben 
a hõsödnek sok föld-
alatti barlanggal és 
labirintusszerû épület-
tel gyûlik meg a baja, 
így tehát elég nyilván-

való, hogy akad majd néhány titkos he-
lyiség is! Hogyan jutok be ezekbe a ter-
mekbe, kérded? Találgass… igen! Egy 
titkos ajtón át! De rögtön nem láthatod 
meg ezeket az ajtókat - csak miután 
elsajátítottál egy vadi új „Temptation” 

képességet - válnak láthatóvá számod-
ra. Ha ez a képességed nincs, akkor An-
taloor rejtekajtói csupán falak, szikla-
falak maradnak szemedben. Ám amint 
áldoztál néhány képességpontot a gya-
korlásra, egyre könnyebb lesz meglel-
ni ezen titkos átjárókat - és így szert 
tenni egy-két igen értékes tárgyra. Ha 
„felfedezel” egy ajtót, megpróbálhatod 
kinyitni - de ha nem találsz semmit, 
esélyed sincs átjutni az ajtó túloldalára 
és megtudni, mi vár ott rád.

Természetesen van 
különbség a képes-
ség fejlõdési szintjei 
közt - és a mágikus 
ajtók észlelésében. 
A mágikus átjárók 
csak akkor vehetõk 
észre, ha körülbe-
lül 1 méterre állsz 
tõlük - vagy néhány 
méterre, a fejlettsé-
gi szintedtõl, és az 
ajtó rejtettségétõl 
függõen. Szóval 
gyorsan gyûjtsd ös-
sze azokat a képes-
ségpontokat - nem 
fogod megbánni! 

Megérkezett

Az Antaloor Posta rendszeres olvasói 
tudják, hogy a játékos találkozhat majd 
Sárkányokkal a „The Temptation”-ben - 
de ez a példány, amit itt láthattok… ez 
valami más! De a fejlesztõk tényleg a vég-
letekig mentek el, amikor megalkottak 
egy vad húsevõ hatalmas sárkányt (amint 
az a helyes kis agyaraiból is látszik). Az 
olyan száraz és puszta síkságokat lakja, 
mint a Drak’ar sivatag. De legyetek óva-
tosak, barátaim! Az új egyensúly techni-
káknak köszönhetõen határozottan óri-
ási kihívást jelentenek számotokra ezek 
a jókora teremtmények - még az olyan 
igazi hõsöknek is, mint tiétek! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
…egy árucikk ára sokat 
változhat attól függõen, hogy 
milyen kereskedõvel beszélsz?

Mindannyian tudjuk, megéri 
utánajárni a jó áraknak 
a szupermarketekben és 
az Interneten - és ezalól 
Antaloor sem kivétel! A játék 
ármeghatározó rendszerét úgy 
tervezték, hogy legyen néhány 
kereskedõ, amelyik rendesen 
le akarja húzni a játékost. 
Ezért eleinte érdemes a Céh 
üzleteiben vásárolni - mivel 
még itt a legbecsületesebb 
a vételi és eladási ár közti 
különbség. De ne feledjétek 
- amint jó hírnevet értek el 
a Tolvaj Céhnél (5 vagy több 
pont) tõlük vásároljátok meg, 
ami kell.

Varázslat enciklopédia: Víz mágia

M
egzavarás: a 
Two Worlds-
ben nem csak 
nagyon haté-
kony támadó-

varázslatok vannak 
- a játékban használ-
hatsz rendkívül hasz-
nos varázslatokat is 
a közvetett csaták-
ban! Vegyük például 
a Megzavarás kártyát 
- ideiglenesen egy 
bizonyos idõre le-
csökkenti az ellenfél 
ügyességét és akarat-
erejét. Ez különösen 
akkor hatásos, ha tá-
volsági harcra vagy 
mágiára specializá-
lódtál, mivel megfo-
gyatkozott pontjaik 
lecsökkentik támadá-
suk hatékonyságát is.

Hatás: ellenfél ügyessége 7 24 másod-
percig

Raptor idézés: ez a varázslat is 
az idézõ csoportba tartozik. A 

kártya használa-
tával egy Raptort 
hívhatsz magad-
hoz - ez a teremt-
mény támogatni 
fog a csatában a 
körülötted lévõ 
ellenfelek megtá-
madásával. Ezek 
az idézõ varázs-
latok különösen 
akkor hatásosak, 
ha van elég manád 
egyszerre több 
karakter, vagy 
teremtmény fel-
élesztéséhez.
Hatása: 5-ös szintû 
teremtmény megidé-
zése 1 percre. 


