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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A 
Reality Pump kreatív 
gurujai meghívtak minket, 
hogy átlapozzuk Anatloor 
történelemkönyvét. És az 

természetes, hogy átadjuk nektek, 
kedves Olvasók, amit mi megtud-
tunk! Ma elmeséljük nektek, ho-
gyan teremtették Antaloort - és 
beszámolunk Gandohar gonosz 
tervérõl is. Jó olvasást...

Antaloor „Építõi” uralták a má-
gia birodalmának hét síkját, pa-
rancsoltak minden elementálnak 
- víznek, szélnek, tûznek és föld-
nek. A mindenható lények bé-
kés népe voltak õk, akik jobbá 
akarták tenni az õket körülvevõ 
világot. Gandohar rájön, hogy 
Antaloor világának megterem-
tése után lázadás tört ki, és egy 
hatalmas polgárháború vette kez-
detét, mely az „Építõk” civilizáci-
ójának csaknem teljes kihalásá-
hoz vezetett, és maga Antaloor 
is majdnem belepusztult (olyan 
hatalmas nyomást gyakoroltak az 
elementálokra, hogy a világ csak-
nem szétszakadt).

Azon keveseket, akik szétszó-
ródva megmaradtak, az Árvák-
nak kezdték nevezni. A túlélõk 
közül négyen szövetséget kötöt-
tek, hogy helyrehozzák a károkat, 
amit az embereik oly óvatlanul 
okoztak. Feláldozták szabadsá-
gukat örök elkötelezettségük zá-
logaként, hogy uralkodjanak a 
négy elementálon, s így lettek õk 
Antaloor négy elementális iste-
ne. Az Árvák õsi szövegeinek 
megfejtése után Gandohar fel-
fedezte a Teremtés õsi mágiá-
ját, mely az elementálok irá-
nyításának tudománya volt.

Aziraal, a tûz istenének 
halála után az elemek 
egyensúlya meg-
bomlott, így sza-
bad utat engedve 
az ötödik elemnek, 
a Rontásnak!

Meglátva a 
l e h e t õ s é g e t , 

Gandohar magá-
hoz ragadta az 
irányítatlan elem 
feletti uralmat, és 
elfoglalta helyét 
a három megma-
radt isten mel-
lett. Egyre több 
és több erõt me-
rített Aziraal 
s z e l l e m é b õ l , 
akit csapdába 
ejtett Kyra, a 
gyönyörû nõ 
testében, hogy 
m e g f é k e z z e 
a Rontást. De 
Kyra törékeny 

emberi teste képtelen tovább 
elviselni ezt a folyamatos szen-
vedést. Ám az önhatalmúlag ki-
nevezett császár egy ördögien 
gonosz tervet eszel ki, hogy irá-
nyítása alá vonja Antaloor legha-
talmasabb teremtményeit.

Mindenesetre a jó oldalán küzdõ 
erõk felveszik vele a harcot és 

megkísérlik visszaállítani az 
erõegyensúlyt mindannyiuk 

érdekében. Az Antaloor 
gyönyörû kontinenséért 
folytatott háború ismét 
elkezdõdött... és a já-

tékos ennek a kellõs 
közepében találja 

majd magát! 

UTAZÁS ANTALOOR MÚLTJÁBA

MEGÉRKEZETT

Antaloorban a gyûjtögetési máni-
ával megáldott játékososk is meg-
kapják, ami jár nekik. A felszere-
lési tárgyakon kívül rengeteg fajta 
növény is lesz, amibõl mindenféle 
ital kotyvasztaható. Úgyhogy tart-
sátok nyitva a szemeteket! 

FŐCÍM:
Időutazás Antaloorban - 
bepillanthatunk Gandohar 
gonosz mesterkedéseibe.

JÓ TUDNI:
Sokféleképpen érhető el a 
tolvajok álma - még akkor 
is, ha nem látnak szívesen

ISMERETEK:
Nyáltól csepegő borotvaéles 
fogakkal teli állkapcsok le-
snek rád a sötét sarkokban

J Ó  T U D N I

A HÉT GYÖNGYSZEME

Valószínûleg imserõs már nektek a 
helyzet: egy hõs, egy lelakatolt láda 
és az utolsó tolvajkulcs. Reszketõ 
kézzel kezdi avatárod a zárnyitást - 
és az egereden nyirkos ujjlenyomatok 
jelennek meg, mert abban a ládában 
mérhetetlen vagyon és ritka varázs-
tárgyak várják, hogy magadhoz vedd 
õket!

A „TWO WORLDS II” három mód-
szert kínál a játékosoknak a lezárt 
ládák problémáinak megoldására - is-
mét bebizonyítva, hogy ez a helyzet 
sokkal érdekesebb is lehet, mint egy 
unalmas mini-játék, vagy ha személy-
telen számoszlopok vesznek körül.

1. Egy tolvajkulcs minden helyzetre...

A klasszikus verzió, amikor tolvajkul-
csot használsz a zárnyitáshoz. Itt at-
tól függ a sikered, hogy hány pontot 
fektettél be a zárnyitási képességed-
be - aztán még persze meg kell pró-
bálnod átjuttatni a tolvajkulcsot több 
cilinderen egy kihívást jelentõ mini-
játékban... és kifuthatsz az idõbõl.

2. Szezám tárulj!

Az elegendõ varázserõvel rendelkezõ 
hõsöknek nem kell lealacsonyítani-
uk magukat a tolvajkulcs használa-
tához, hogy kinyissanak egy ládát - 
és a tolvajkulcs különben is illegális 
és nehéz találni. Oké, a „Zárnyitás” 
varázslatot sem könnyû megtanulni, 
de ha egyszer elsajítottad, csaknem 
minden láda egy könnyed mozdulat-
tal kinyiható lesz.

3. Ki kalapál ott?

Néhányan valószínûleg úgy gondol-
játok, a tolvajkulcs meg a varázslat 
csak a gyáva tolvajoknak és a gyenge 
mágusoknak való... a nyers erõ a leg-
jobb a probléma megoldására!

Nos... a „TWO WORLDS II” tökéletes 
megoldást kínál a kaján kalapálós kra-
pekoknak is! Mivel minden lakatnak 
megvan a tûréshatára, a megfelelõ 
fegyverrel - ami általában a kalapács 
(vagy Adalbert Foga) - összetörhetõ.

DE... ne feledjétek, sok értékes kard 
tört már ripityára egy rendkívül el-
lenálló lakaton. És a lakat kalapálása 
zajjal jár, ami felkeltheti az emberek 
figyelmét... 

V
elocis (Karmos Féreg)

Ez a különös lény átme-
net a Féreg és a Hiéna között. 
Halálos kombináció - kemé-
nyen csap le és mérgével meg-
gyengíti ellenfelét. Úgyhogy 
bár korlátozott a mozgáste-
rük, és viszonylag könnyen 
átcsusszanhatsz köztük, 
nem szabad alábecsülnöd 
a lassú bestiákat. Szóval 
vigyázz ezekkel a lények-
kel... ezek a szörnyek igazi 
halálosztók! Ahogy a Vérlé-
nyek, õk is Antaloorszerte 
elõfordulnak. Ámbár van 
egy terület, amit nem ked-
velnek - ez pedig a glecs-
cserek földje...

Ha egy szörnye-
teg pusztán 
a látványával 
ölni volna ké-
pes, akkor a 
Karmos Féreg a 
borzalmas kül-
sejével jó esély-
lyel indulhat-

na a lista elsõ helyéért. De 
a Velocisnak (tudományos 
neve) szükségtelen így ölnie. 
Masszív feje, mely fõként 
agyarakból áll, satuként zá-
rul ellenfelére, s ezt követi 
testének erõs karmokkal teli 
többi része.

A kutatások azt mutatják, 
hogy a Karmos Féreg a siva-
tag forróságában fejlõdött 
ki. A játékosok még ma is 
fõleg Antaloor forró térsé-
geiben akadhatnak össze a 
Velocisszal. Jól álcázva ma-
gát meglapul, s így várja, 
hogy lecsaphasson gyanút-

lan áldozataira. Ez 
jó okot ad arra, 

miért is kell 
nyitott szem-

mel járni... 
a menekü-
lés pedig 
l e h e t e t -
len - mert 
csupán a 
l a s s ú s á g 
az egyet-
len gyen-

géje ennek 
a teremt-

ménynek. 
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