
Antaloor PostaBelső információk 
- kizárólag
Újság Elő-
fizetőknek

A „Two Worlds” 
- az RPG Világ!

hivatalos
információforrása

ZUXXEZ Entertainment AG, Rittnert Straße 36, 76227 Karlsruhe, Németország 20. szám/2008. április

Igen éles optika a „The Temptation”-ben

A 
további grafikus fej-
lesztések során a 
„The Temptation”-
ben a programozók 
természetesen nem 
mellõzték a Fókusz 

mélység hatást sem - és most büsz-
kén mutatják be erõfeszítéseik ered-
ményét… az automatikus Fókusz 
mélység funkciót a játékban!

A csapat optikai szakértõi darab-
jaira szedték a kameralencsét, 
hogy analizálják - és sikerült nekik 

leválasztani néhány speciális ha-
tást. Így aztán a fejlesztõkkel való 
egyeztetés után az optikai kirakós 
darabjai a helyükre kerültek a „The 
Temptation” motorjában.

Ezen speciális hatások közül kettõ a 
fotózás világából származik, a Blen-
de sebesség és a Fókusz távolság - és 
ha beállítod ezeket, variálhatod a Fó-
kusz mélységet a játékban! A játék 
fejlesztõi ezt a funkciót a játékbeli 
látótávolság módosítására is szán-
ják. Kiemelkedõ még az Automatikus 

fókusz. Ha a játé-
kos tekintetét egy 
bizonyos irányba 
fókuszálja, attól 
még más terüle-
tek is megjelen-
nek a képernyõn. 
A fejlesztõk 
te rmészetesen 
folytatják a mun-
kát, hogy a fon-
tos helyszínek  
k idolgozottsá -
gát és hangula-
tát egyensúlyba  
hozzák. 

Megérkezett

A fejlesztõk kicsit feldobták a 
Háromlábút némi animált grafiká-
val! Ez a rovarszerû teremtmény 
immár oldalazó, rákszerû moz-
gás mellett lekuporodik, majd 
messzire ugrik, mint az ugrópók 
- aztán természetellenesen hos-
szú nyelvét is ki tudja csapni mé-
reggel borítva be ellenfelét - szó-
val ha a páncélod nem valami jó, 
egészségesebb elkerülni a vízpar-
tot, ahol gyakran csapatostul is 
elõfordulnak. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… beosonhatsz Tharbakin 
északi városába egy sötét, tit-
kos átjárón keresztül?

Egy titkos földalatti járat vezet 
a város alatti katakombákból 
a város dél-keleti falánál lévõ 
barlangba - de egy nehéz 
vasajtó zárja el az utat… a 
kulcsot, amire szükséged van, 
Eras Brakalettõl kapod meg - aki 
a barlang bejárata elõtt áll. Azt 
ajánlanám, mindjárt az elején 
oldd meg ezt a küldetést, mivel 
az ajtót belülrõl kell kinyitni… 
ha pedig néhány ártalmatlan 
lopás és gyanús ügy után mégis 
be akarsz jutni Tharbakinba… 
inkább nyisd ki azt az ajtót 
az elején! Nagyon hasznosnak 
fogod találni!!!

Varázslat enciklopédia: Víz mágia

P
ók idézés: a speciális 
kártya segítségével 
egy Óriás pókot szó-
líthatsz magadhoz. 
Jó harcos, 
aki a csa-

tában megtámadja a 
közeledben lévõ ellen-
feleket. Ezek az idézõ 
varázslatok különösen 
akkor hatásosak, ha 
van elég manád egy-
szerre több karakter, 
vagy teremtmény fel-
élesztéséhez.
Hatása: 10-es szintû te-
remtmény megidézése 2 
percre.

Jéglövés: a Jéglövés 
a Jégcsapás fejlettebb 
változata - hatásai 
megegyeznek, de az 
ellenfeleidnek sokkal 
nagyobb fagysebzést 

okoz. Ez a varázslat nagyon ma-
naigényes - nagyszerû lassú, erõs 
lények ellen és jókora távolságból 
elintézi õket.

Hatás: 200 fagyseb-
zés

Számûzetés: no, 
ha megidézett lé-
nyek tûnnek fel 
a láthatáron, ak-
kor mostmár tu-
dod, hogy eljött 
a Számûzetés 
varázslat ideje 
- mivel ez egy bi-
zonyos mértékig 
semlegesíti az 
ellenfél idézõ va-
rázslatát. Jó kis 
kártya, mi?
Hatás: megsemmi-
síti a megidézett 
ellenfelet. 


