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A Mágia felszerelés - 1. rész

A 
Reality Pump számára 
varázslatosan kezdõdik 
az Újév! A csapat tel-
jes mértékben felül-
vizsgálta a varázslat 
rendszert, ismét bebi-

zonyítva, hogy nem csak a látványban 
történtek fejlesztések a „Two Worlds - 
The Temptation” háza táján - radikális 
módosításokat vittek a játékba, melytõl 
így az még lenyûgözõbb lesz!

A varázslat rendszer alapstruktúrája a 
már jól ismert mágia típusokra épül. 
A játékos hármat választhat ki az öt 
mágia iskola közül. Mindegyik osz-
tálynak egyedi varázsló kártyái van-
nak, amelyek aztán tovább oszthatók 
hat különbözõ amulettre - és ezekbõl 
egyedi varázskártya készletek rakha-
tók össze. Ily módon a mágia rendszer 
igen speciálissá vált, mivel nincsenek 
már elõre gyártott varázslatok - ti 

magatok, a játékosok 
csaknem korlátlanul 
készíthetitek el SAJÁT 
varázslataitokat!

Mostmár azok is, akik 
mániákusan szeretnek 
kísérletezni, össze-
rakhatnak különbözõ 
mágia iskolákból való 
varázslatokat egyetlen 
kártyakészletbe - ez 
pedig saját varázsla-
tokból álló új világ 
megnyílását jelenti!

Minden részletrõl be-
számolok majd nektek 
az Antaloor Posta követ-
kezõ számában! 

Megérkezett

Krakkó épp most értesített minket, 
hogy történt egy apró, de igen érdekes 
kiegészítés az íjászati harc stílus terén! 
A „Two Worlds - The Temptation”-ben 
a nyilak vadiúj tulajdonsággal bírnak 
majd... repülési sebességgel! A seb-
zés értéken felül a tegezek különbözõ 
repülési sebességet biztosítanak! És 
a játékban található tegezek száma 
megháromszorozódott - 36 helyett 
108 tegez áll majd a cserkészek és a 
távolsági harcra specializálódott játé-
kosok rendelkezésére!! 

A hét linkje

www.music-marks.com

Minél fejlettebb egy olyan 
RPG, mint a „Two Worlds 
- The Temptation”, annál 
inkább kell a minõségi 
hangulathoz illõ zene - és a 
„The Temptation”-ben errõl a 
Glorian’ MusicMarks népszerû 
zeneszerzõi gondoskodnak. 
A Borislav Slavov vezette 
zenei együttes a „Gothic 3”-
ban és a „Worldshift”-ben 
már megmutatta, mire képes 
a játékok terén.

Úgyhogy készülj fel egy 
hangulatos zenei anyagra, 
amely a „The Temptation” 
világát kíséri majd abszolút 
odaillõ dallamaival!

Kisúgó: Filip Kondrak
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
A pixelek és csúcsok mozgása - 
mindenekelõtt az építkezésben.

2. Most éppen min dolgozol?
A laktát küszöb* sebességének növelésén.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
FPS-ekkel és RPG-kkel - néha versenyzõssel.

4. Milyen filmet láttál 
utoljára?
Talán nem ez a legjobb 
alkalom ehhez a kér-
déshez... az egész csa-
pat most nézte meg a 
„Mamma Mia”-t! ;-)

5. Milyen könyvet ol-
vasol most?
Joe Friel: „Ókori diéta 
atlétáknak”.

6. Milyen CD-t hallgat-
tál utoljára?
Nem hallgatok CD-t... 
nincs lejátszóm.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Ha valaki híres, még nem jelenti azt, 
hogy dolgoznom kell vele... ;-)

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Vicces, mulatságos?... hmmm... ezen a 
részlegen nincs! Túl sok a stressz!

9. Mibõl gondolod, hogy 
a „The Temptation” 
jobb lesz, mint a kon-
kurens játékok?
Mi? Konkurensünk VAN?

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szíve-
sen egy kis idõt?
Hát Kirával természete-
sen! ;-)

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
Bringa > Kaja > Szunya 
> Újra 

*A tejsav termelõdésének intenzitása.
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