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A Hírújság TArTAlmA röviden:

I
smét engedélyt kaptunk, 
hogy bepillantsunk a Kül-
detés írók könyvébe - és 
az egyik történet nagyon 

felspirázott minket. Ez a mocsári 
területen játszódik, és te, a játé-
kos, egy igez szövevényes ügybe 
bonyolódsz, melyet több mellék-
küldetés is övez. Miközben a lát-
szólag ártalmatlan mocsaras vi-
déket járod, egy keskeny ösvény 
a még felfedezetlen ingoványba 
csábít. Elsõ látásra semmiben 
sem különbözik - de a légkör 
hirtelen nyomasztóvá és rejté-
lyesebbé válik és úgy tûnik, min-
denütt veszély leselkedik rád. És 
most jön még csak a java: ha nem 
tetszik az események alakulása 
és úgy döntesz, visszaforulsz, 
kiderül, hogy az utat egy má-
gikus akadály zárja le... Csakis 
elõre mehetsz! Meglepõ módon 
a mocsaras vidék mélyén egy 
emberi településre akadsz - de 
a lakók félõrültek a félelemtõl 
- a hõst pedig rettegéssel és 
bizatlmatlansággal fogadják. En-
nek ellenére fokozatosan elnyer-
heted néhány lakos bizalmát - és 
akkor kiderül, hogy rettenetes 

átok sújtja az egész vidéket. Ha 
a lakosok mégannyira is félnek 
attól, hogy érkezésed felébreszti 
a gonoszt és ezzel sürgeti vég-
zetüket, mégis reménykednek 

benne, hogy véget vetsz a sötét 
idõknek és segítesz nekik, hogy 
ismét szabadon élhessenek. Rád 
vár, hogy összegyûjtsd a szük-
séges információkat - és persze, 
hogy döntést hozz. Higgyél-e a 
rejtélyes papnak, aki egy a mo-
csárban élõ gonosz boszorkány-
ról beszél? Vagy távozz-e innen 
azoknak az embereknek az emlé-

kével, akik elbeszéltek neked egy 
tragikus történetet szerelemrõl 
és halálról? Bármely módon be-
folyásolod Tir Geal sorsát, dön-
tésed következménye óriási lesz. 

És csaknem mindig egyma-
gadnak kell döntened. A lako-
sok nem hajlandók elhagyni 
falujuk biztonságosnak hitt 
környékét, és erre bizony jó 
okuk van. Zombik kegyet-
len bandái és más szörnyek 
hemzsegnek prédára lesve a 
mocsár keskeny ösvényein. 
Úgy tûnik, csupán a hatalmas 
pap által létrehozott mágikus 
védõpajzs tartja többé-kevés-
bé távol a veszedelmeket a fa-
lutól. De valóban ez a teljes 
igazság? Aztán persze még 
ott van a lápi boszorka is, aki 

valahol a nyirkos és hátborzon-
gató mocsárban él - és az a szó-
beszéd járja, hogy õ átkozta el 
az ingoványt. Ezt a történetet mi 
drámia és mozgalmas kalandnak 
találtuk, mely tele van bizony-
talan és meglepõ fordulatokkal 
- és valószínûleg te is annak ta-
lálod majd. 

AZ ÉRZELMEK INGOVÁNYOS TALAJÁN

MEGÉRKEZETT

A Reality Pump ezúttal tény-
leg messzire ment az Alvilág-
gal kapcsolatos ötleteivel. A 
változatos különbözõ szintek-
nek köszönhetõen lenyûgözõ 
labirintusokat hoztak létre. 
Olyan bonyolultak, hogy még a 
fejlesztõknek is elõbb vázlatot 
kellett róluk készíteniük - külön-
ben nem találták volna meg a he-
lyet, ahol tartottak! 

ILLIK RÁD A PÁNCÉLOD?
Rövid interjú a Stú-
dió vezetõjével, M. 
Dymekkel.

AP: Rengeteg fegyvert 
és páncélt tettetek a játékba. Hogyan 
juthat hozzá ezekhez a játékos?

Mirek: Sok hasznos tárgy van a 
világban. Attól a perctõl kezdve, 
hogy a játékos megveszi az elsõ 
fegyvereket vagy növeli páncélzatá-
nak számát, a karakter fejlesztése 
fontos szerepet kap. A játékosnak 
bizonyos szintû erõvel kell rendel-
keznie, hogy bizonyos fegyvereket 
használhasson. Ez fokozza a moti-
vációt a játék során - hogy a játékos 
elõre haladjon és karakterét ennek 
megfelelõen fejlessze.

AP: De így könnyebb szem elõl té-
veszteni a dolgokat, nem? Hogyan 
kísérhetik figyelemmel az összefüg-
géseket?

Mirek: Szó sincs ilyesmirõl! A 
CRAFT rendszernek köszönhetõen 
a játékos mindig teljes képet kap 
képességeirõl és a szükséges 
feltételekrõl a felszerelésben ta-
lálható minden tárgy esetében. Ha 
egy tárgy nem használható, egy 
speciális információs ablak meg-
mutatja a játékosnak, mi szüksé-
ges például egy széles vállú Ork 
tábornok újonnan talált páncéljá-
nak viseléséhez. 
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A HÉT GYÖNGYSZEME

Vásárlás haladó játékosoknak

Mindenféle dolog gyûjtögetése, ellopása, 
vásárlása és eladása fontos szerepet tölt be 
egy antaloori hõs életében. Úgyhogy min-
den kalandor figyelmét kérem! Ne feled-
jétek a következõ tippeket, ha elég pénzt 
akartok majd keresni!

Antaloorban csaknem minden városban 
és településen találsz kereskedõ üzletet. 
Minden kereskedõ bizonyos árucikkekre 
szakosodott. A bevásárlás során általában 
összefutsz olyan kereskedõkkel, akik fegy-
verekkel és páncélokkal, varázstárgyakkal, 
italokkal, csapdákkal vagy teljesen egyszerû 
áruval kereskednek, mint a szõnyeg és a 
hús - és mind kielégítik igényeidet.

Talán felteszed magadnak a kérdést: „Mi 
az ördögért kellene egy 52-es szintû bar-
bárnak egy szõnyeg? Gromokat porolok el, 
nem szõnyegeket!” OK, igazad van... de a 
barbároknak se muszáj mindig csak kar-
dot és páncélt vennie. Az olyan árucikkek-
kel való kereskedés, mint a szõnyeg, sok 
pénzt hozhat a konyhára - és viszonylag 
kockázat nélkül... senki sem fog vereked-
ni veled egy szõnyeg miatt! Íme egy példa: 
egy Hatmandorban vásárolt csúcsminõségű 
kézi szövésû szõnyeget Ashosban jó ha-
szonnal lehet eladni, mivel ott igen kere-
settek a hatmandori textíliák!

Az NPC-knek is megvannak a maguk igé-
nyei és ízlései. Szóval... ahhoz, hogy tutira 
ne verjenek át téged, jó kapcsolatokat kell 
kiépítened a kereskedõkkel és a Céhekkel. 
A Mágusok Céhénél elért jó hírnév miatt 
például megfelelõ árengedményt adnak a 
Céh képviseletében dolgozó kereskedõk. 
Ha sértegetsz vagy bármi más módon ma-
gadra haragítasz egy kereskedõt, lehet hogy 
azzal véget is ér bevásárló körutad! 

A Zúzó nevéhez méltó éle-
tet él pusztítás nyomait 

hagyva maga után, amer-
re jár. Ez a teremtmény a 
nyers erõ megtestesítõje - 
szemtõl-szembe lehetetlen 
megtámadni. Mindent porrá 
zúz, ami az útjába kerül az 
emberi lénytõl kedzve a fá-
kon és házakon át a sziklá-
ig. Gyengéje a szaglása és a 
látása, így a Zúzó könnyen 
elkerülhetõ.

Másfelõl igen könnyû e faj 
egyedeinek nyomára buk-
kanni, mivel a rombolás 9-12 
láb széles ösvényét hagyja 
maga mögött! És a nyomvo-
nal végében ott vár rád ez a 
veszélyes tiprógép - remény-
kedj benne, hogy háttal áll, 
amikor a hõsöd meglátja õt.

Jó esélyed van a sikerre, ha a 
szörny nyakát veszed gyors 
támadás alá, ahol sokkal 
vékonyabb a bõre - de ha a 
kardod beleragad bõre külsõ 
rétegébe, akkor életed leg-
izgalmasabb rodeója veszi 
kezdetét!

Habár az igazi probléma 
mégis az alvilágban merül fel 
elõször. A Zúzó a keskeny já-
ratokban tombolja ki magát 
biztos halált hozva minden-
kire, aki nem elég fürge lábú. 
És ha ez nem lenne elég, harc 
során hihetetlen kitartás la-
kozik benne. 
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