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Úton van a Two Worlds folytatása!

Ú
jdonság a 
láthatáron! A „Two 
Worlds” univerzum 
a „The Temptation” 
kiegészítõben új 
játéktartalommal, 

fejlesztett és bõvített játszhatósággal 
bír - és sok a fõ történet kapcsán 
felmerülõ kérdésre ad választ! A 
fejlesztõk a vadiúj és az idõ próbálta 
elemek keveréke mellett döntöttek 
- Antaloor jól ismert régiói mellett, 
mint a Drak’ar sivatag és Oswaroh 
tiltott földje, teljesen új területek 

várnak majd felfedezésre... ám elõször 
is meg kell lelned az átjárót ebbe 
az új világba - egy világba, melyben 
rejtõzik egy Tündék lakta hatalmas és 
lenyûgözõ sziget...

A harc rendszer is nagy mértékben 
fejlesztésre került - hogy csak egy 
példát említsünk: a játékosok most 
már aktív képességként tudnak kivé-
deni egy feléjük szálló nyilat. Termé-
szetesen számos tovább fejlesztések 
történtek beleértve az utazás egy 
merõben új módját és a reakcióké-
pesebb NPC viselkedést. Szeretnél 

néhány példát, hm? 
Na jó... a „The Temp-
tation”-ben a falvak 
és a városok õrei 
valós idejû reakció-
val bírnak a játékos 
tetteire. Ha a játékos 
elõhúzza fegyverét, 
az õrök körülve-
szik a rendzavarót, 
a városlakok pedig 
sietve elhagyják a 
helyszínt! Ám ha a 
játékos elteszi fegy-
verét, az õrök is vis-
szavonulnak. 

PÁLYÁZAT

Megérkezett

Ez az édes és kedves lény megpróbál majd 
csúcsra törni a „The Temptation”-
ben. Jelen pillanatban azonban 
csupán a fejlesztõ stúdiónk 
falát díszíti, s az ideiglenes  
„Edward” nérvre hallgat. Ta-
lálj ki egy jó nevet neki. OK? 
A szörny ideje nagy részét 
az alvilágban tölti - de néha 
éjszaka összefuthatsz vele 
temetõkben is. Borotva éles 
karmai különösen ve-
szélyesek - nagy elõnyt 
nyújtanak Edwardnak. 

F3 - Rajongók a  
Rajongókért
Ez lesz a jövõben a fórum neve mindazok 
számára, akik kreatívan részt vesznek a 
„Two Worlds” Közösségben. Szövegek, 
screenshotok, festmények, bármi, ami 
eszetekbe jut! Szóval kérlek ugorjatok 
neki... Epekedve várjuk alkotásaitokat és 
ötleteiteket! Javaslataitokat küldjétek a 
jsr@zuxxez.com címre. Minden résztvevõ, 
akinek munkája közlésre kerül az Anta-
loor Postában, hatalmas „köszönetet” fog 
kapni egy „Two Worlds” rajongói cikkek-
kel jól megtömött csomag formájában. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
... megcsinálhatod a szerencsé-
det Antaloorban... és mindössze 
hét farkasszív kell hozzá!

Mi sem egyszerûbb! Menj a 
Keleti Katonai táborba a Gon 
partján és keresd meg Bodlot. 
A kantin elõtt fog ácsorogni, 
amely a fõ bejárattól balra 
helyezkedik el. Bodlonak hét 
farkasszívre van szüksége 
egy speciális recepthez - és 
ha adsz neki, elárulja, hogyan 
juthatsz egy kis titkos kincshez 
Qudinarban. 50.000 szépséges 
arany tallérocska, elrejtve egy 
régi, felborított csónak alatt 
a szigetváros észak-nyugati 
partján. Talált pénz, mi? Ó, 
bocs... Akarom mondani, 
néhány friss farkasszívvel 
keresett pénz, persze!

Szörnyenciklopédia: Sárkányok

A 
Sárkányok - minden 
kétséget kizáróan - 
a leglenyûgözõbb 
t e r e m t m é n y e k 
a kontinensen. 
A hatalmas Alfa 

Sárkányokon kívül számos Törpe Sárkány 
faj él még itt. A csaknem áthatolhtatlan 
bõrüknek, hosszú agyaraiknak, erõs 
karmaiknak és tüzes lehelletüknek 
köszönhetõen a Sárkányok 
elsõrangú ellenfelek! E z 
különösen igaz az 
Alfa Szörnyekre.

A Homoksárkány: ha éppen a Drak’ar 
sivatagban jársz, biztosan ismeret-
séget kötsz egy homoksárkánnyal. 
Ezek az agrsszív állatok hatalmas 
vadászterületet mondhatnak magu-
kénak. Ellenségeiket nagy távolságból 
tûzlabada-támadással fogadják - és 
amint a közelükbe érsz, borotvaéles 
karmaik és erõs agyaraik végzik be a 
munkát.
Harcolj: lándzsával, alabárddal, Víz 
mágiával, Föld mágiával.

A Kõsárkány: ezek a szörnyek 
fõként az Oswaroht övezõ romlott 
földeket, vagy a Drak’ar sivatag 
déli régióit uralják. Méretük 
ellenére csaknem láthatatlanná 
tudnak válni saját környezetükben 
- amikor lekuporodnak, pont úgy 
néznek ki, mint egy kõhalom - és 
amint egy óvatlan utazó feltûnik... 
meglepetés!
Harcolj: lándzsával, alabárddal, Víz 
mágiával, Levegõ mágiával 
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