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Egyensúlyozás a magasban

A
z Antaloor Posta már ké-
szített exkluzív riporto-
kat a „The Temptation” 
új lehetõségeirõl, s ezek 
közül volt egy, amelyik 
a hõs mozgásszabad-

ságáról szólt - emlékeztek? Na ugye! A 
hõsötök immár képes használni létrá-
kat és falon lévõ kiszögelléseket, hogy 
felmásszon az épületekre és hogy ge-
rendákon, tetõjárókon átjusson egyik 

háztetõrõl a másikra.

Eddig ezek a mozdulatok csak a 
függõleges, vagy elõre irányuló mozgás-
ra voltak meg - de a fejlesztõk nemrég 
néhány új mozdulatot programoztak 
be, így még reálisabbá téve a mászást és 
az egyensúlyozást! Mostmár a hõsötök 
automatikusan átvált egy lassabb, olda-
lazó mozgásra, ha egy tetõjáróhoz ér, 
ami azt jelenti, hogy sokkal jobban tud-
játok irányítani a szák átjárókon… és ez 

az oldalazó mozgás drasz-
tikusan csökkenti a hõs 
esélyét is egy fájdalmas föl-
det érésre a zsúfolt piacté-
ren 11 méter zuhanás után! 
Ha mégis leesik, ne rémülj 
meg… a második lehetõség 
mérsékli az esés hatásait… 
pelerinek! Az új pelerinek 
mágikus tulajdonságok-
kal vannak felruházva és 
a hõs mozgásának, vala-
mint a légáramlatoknak 
megfelelõen realisztikusan 
mozognak - egy optikai 
gyöngyszem, mely segít 
elterelni a mérges NPC-k 
figylemét, ha közéjük poty-
tyannál a … elõre! 

Megérkezett

OK, OK… igazatok van… ez a 
térkép részlet nem sokat árul 
el nektek a „The Temptation” 
világáról, de még nem közölhetünk 
nagyobb térkép részleteket. Habár 
van egy egész térképünk, jó idõbe 
telt, míg engedélyt szereztem, 
hogy megmutathassam nektek ezt 
a zsebkendõnyi területet is. De 
annyit mondhatok… sok sziget 
lesz mindenféle éghajlattal. Egy 
paradicsomi öböltõl kezdve egy 
lepusztult kikötõig - minden 
lesz! Mindent megteszek, hogy az 
Antaloor Posta következõ számaiban 
többet is megmutathassak… 

A „Kisúgó” megszületett!

Ma az AP egy vadi új rovatáról 
akartam nektek szólni, 
srácok. A címe „Kisúgó” - 
(jó, mi?) - ebben a rovatban 
a Reality Pump fejlesztõ 
csapatának elméirõl teszek 
majd jelentést - részletesen. 
Szóval lehetõségetek 
lesz egy csomó mindent 
megtudni a fiúk privát és 
szakmai életérõl, akik a 
„The Temptation”-t készítik 
nektek. Jó szórakozást!

Varázslat enciklopédia: Védekezõ mágia

Á
rnyék: csakúgy, mint a 
Fagyasztás, az Árnyék 
is lecsökkenti ellenfeleid 
támadó erejét. OK, a bé-
nító árnyék nem cövekeli 
le õket ott helyben - de 

mozgásuk olyan lesz, mint a lassított 
felvétel - szóval gyerekjáték lesz elkerül-
ni csapásaikat és halálos ellentámadást 
indítani… Ó, és még valami! Ennek a va-
rázslatnak igen hosszú 
hatásideje van. Emlékezz, 
még a tej is gyorsabban 
megalszik, mint ahogy 
egy Árnyék-sújtotta ellen-
fél mozog - szóval próbálj 
megfeledkezni a lelkiis-
meret-furdalásról…
Hatás: az ellenfelek fele 
akkora sebességgel tá-
madnak 54 másodpercig.

Tûzpajzs: a Tûzpajzs ab-
szolút mértékben passzív 
mágia. Jégpáncéljának 

köszönhetõen a tûz nem tudja megse-
bezni karaktered - szóval ez a varázslat 
igen hatékony Dél-Antaloorban, ahol a 
tûzokádó sárkányok és az erõs Pokolhar-
cosok a grillezett húst kedvelik - szóval 
ez a probléma megoldottnak tekinthetõ - 
mostmár csak meg kell sebezned õket!
Hatás: + 1.000 tûzvédelem 162 másod-
percig.

Halálaura: minden teremtmény, 
melyet megérint ez az aura, hatá-
rozottan legyengül. Ez az erõteljes 
varázslat egy csapat dühöngõ 
vadállatból nyafogó csürhét csi-
nál, s így te kerekedhetsz felül 
még a legreménytelenebb hely-
zetben is! A varázs csaknem min-
den statisztikai területre kihat, s 
ez teszi különösen hatékonnyá… 
de ügyelj az idõkorlátra - ne lépd 
túl!
Hatás: -100 H, -70 védelmi érté-
kek, -85 támadási értékek, 85 seb-
zés 170 másodpercig. 
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