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Antaloor - a színtiszta realizmus világa

H
ogy a játékosoknak 
egyedülálló játék-
élményt nyújtson a 
„The Temptation”, 
a Reality Pump 
fejlesztõi új utakat 

kerestek a játékmenetben, a gra-
fikus és fizikai területen - és nagy 
hangsúlyt fektettek az MI fejleszté-
sére is.

A programozók elsõdleges 
célkitûzése a lehetõ legrealisztiku-

sabb világ szimulációja. Azt akarják, 
hogy az avatar az õt körülvevõ virtu-
ális világot „valóságnak” élje meg… 
és így is lesz! Mint a való életben, 
Antaloor lakosai a napszakoknak 
megfelelõ ritmusban dolgoznak és 
élnek - és az õket érintõ helyzetek-
ben életszerûen viselkednek.

Minden NPC feldolgozza a környeze-
tében zajló eseményeket és a beszer-
zett információkat - például reagálnak 
bizonyos hangokra, megkülönböz-

teti a barátot az 
ellenségtõl - rövi-
den: sok cselek-
vés számos fak-
tortól függ. Íme 
egy másik példa: 
az NPC csak a fo-
gadóban táncol, 
ha zenét hall! Ez 
a fejlett MI teszi 
képessé az NPC-t 
arra, hogy igazán 
összetett módon 
reagáljon a kör-
nyezetére - és 
kommunikáljon 
más NCP-kkel és a 
játékossal is. 

Megérkezett

Büszkén mutatjuk be a „The 
Temptation” Szörnygyûjtemé-
nyének egy újabb édes-kedves 
tagját! Még ha nem is tûnik 
veszélyesnek így láb nélkül… 
kalandorok, ne becsüljétek le 
ezt a szörnyet - már ha kedves 
számotokra virtuális életetek! 
Nézzétek meg jobb karját, mely 
acélos izmoktól duzzad és hosszú 
karmokban végzõdik. És ez nem 
minden - csápjainak köszönhetõen 
kezdetleges repülésre is képes! 
Szóval ha találkoztok vele, 
tegyétek fel a kérdést… most mi 
legyen? 

A hét linkje
twoworldsvault.ign.com

Egyszerûen fel kellett vegyem 
ezt a nagyszerû angol nyelvû 
oldalt a „Two Worlds” rajongói 
oldalak közé! A „Two Worlds” 
Vault csapat mindig napra-
kész. A portál tagja az IGN 
Vault Hálózatnak - számos 
hasznos segítséget és néhány 
kiváló adatbázist is találhat-
tok itt. Ez az oldal ideális 
segítõtárs Antaloor bejárása-
kor a kezdõk ÉS a veteránok 
számára is. Ezenkívül rend-
szeresen kommentálják az 
Antaloor Posta aktuális szá-
mát - kritikus, de elõrevivõ 
módon. Kijelenthetem, hogy 
ezt az oldalt meg kell nézni 
- szóval gyerünk!! És ne feled-
jétek - jövõ héten egy újabb jó 
kis linket ajánlunk majd!!!

Varázslat enciklopédia: Levegõ mágia

V
illámvihar: a Vil-
lámvihar segítsé-
gével léleksebzést 
okozhatsz a köze-
ledbe kerülõ ellen-
feleknek - a kártya 

villámok sorozatát in-
dítja el, mely senkit sem 
kímél… értsd ezalatt: 
a szövetségeseket sem! 
Szóval nézz körül, 
mielõtt használod!
Hatás: 770 villámsebzés

Isteni erõ: nem - ez nem 
„God mód” - azt máshol 
tudod aktiválni! Azért 
az Isteni erõ varázslat is 
elég hatékony - a kártya 
segítségével iszonyato-
san megnövelheted a ka-
rakter erejét rövid idõre 
és így képes leszel Anta-
loor legerõsebb teremt-
ményeinek legyõzésére 

is! Bár ennek van egy hátulütõje is 
- ha túl sokáig hadakozol egy ellen-
féllel, egyszer ott állsz majd elõtte 
normál erõszinttel!
Hatás: + 60% erõ 270 másodpercig.

Feltámasztás: is-
mét eljött az isteni 
hatalom ideje - ez a 
varázslat feléleszti 
a halott teremtmé-
nyeket és karakte-
reket, akik ezután 
az oldaladon fog-
nak harcolni - ez 
különösen hasz-
nos, ha a felélesz-
tett egyén egy erõs 
harcos, vagy egy 
félelmetes szörny!
Hatás: feléleszt 
egy halott teremt-
ményt, amely ez-
után veled harcol 
majd. 
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