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Újabb nagyszerü fejlemények

A 
„Two Worlds” uni-
verzum még inte-
raktívabb lett (ha 
ez még lehetsé-
ges!). A következõ 
részben, a „The 

Temptation”-ben egy új játék 
elem került kifejlesztésre, mely-
nek segítségével a játékos még 
jobban befolyásolhatja környe-
zetét! Használhatjua a ládákat, 
hordókat és más eszközöket el-
lenfele legyõzéséhez, vagy hogy 
magasabbra jusson - egészen 
addig, míg a függõleges sík tart, 

de még létrák is lesznek a „The 
Temptation”-ben!

És ha már felmásztál, megláthatod 
a csodálatos tájakat, melyeket a 
fejlesztõk alkottak! Két példa erre 
a Szavanna és a Dzsungel. Lesznek 
majd mangróvék, liánok, kaktuszok 
és új állatok - mint az orrszarvúk, 
páviánok, leopárdok és párducok - 
élettel töltve meg az új világot.

CEO Alexandra Constandache: „Te-
hát a „The Temptation”-nel sikere-
sen megvalósítottunk egy igazán in-
tenzív játékélményt - játékélményt, 

mely magában fog-
lalja a „régi” ele-
mek finomítását 
és az elképesztõ 
ú j d o n s á g o k a t ! 
Tárgyak mozga-
tásakor például 
csaknem végtelen 
lehetõségek állnak 
rende lkezésre . . . 
használhatod krea-
tivitásodat, s ezzel 
egyidõben érdekes 
új küldetéseket 
kaphatsz.” 

PÁLYÁZAT
F3 - Mi legyen  
„Edward” neve?
Emlékeztek rá, hogy bemutat-
tuk „Edwardot” az utolsó 
elõtti számban az „F3 Ra-
jongók a Rajongókért” 
rovatban? „Edward” ter-
mészetesen csak ideigle-
nes név - nem végleges. 
Idõközben sok javaslat fu-
tott be hozzánk - és most 
kedves olvasóink, rajta-
tok a sor.

Íme a javaslatok 
- Kíméletlen Kaszás,  
Kaszás, Sújtó, Csupaszpenge, 
Csataököl, Kaladar és Ragadozó. 
Csak küldj egy e-mailt (2008. január 
1-jéig légy szíves) a jsr@zuxxez.com 
címre - a tárgy legyen F3 - és ne feledd 
leírni az üzenetben a kiválasztott  
nevet!

A gyõztes neve ott szerepel majd a 
résztvevõk mellett - és akkor még ott 
van egy „Two Worlds” zenei CD és egy 
szuper póló! Egyébként különösen 
tetszett a „Wowacmamo” javaslat 
(World-of-Warcraft-Competition-
Make-Monster, azaz „WoW pályázat 
szülte szörny) - de ez most a mi 
pályázatunk! :-) 

Ho, Ho, Ho...

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
&

Boldog Újévet!

Szörnyenciklopédia: Élöhalottak

A 
z élõhalottak majd-
nem mindenhol ólál-
kodnak Antaloorban. 
Többnyire temetõk 
és romok közelében 
találhatók. Egyma-

gukban nem okoznak gondot 
- de általában csoportosan 
mozgolódnak... és ve-
szélyesek - leheletük 
mérgezõ - fúj!

A Múmia: a Múmiák 
most a természetes 
környezetüket népe-
sítik be, a sivatagot 
- és találkozhatsz ve-
lük Drak’ar templom 
romjainál is. Esetlen 
mozgásukkal és a 
nem létezõ páncél-
jukban normális eset-
ben nem jelenthetnek 
veszélyt - azonban a 
földalatti templomok-

ban, ahol csoportokba verõdnek - 
az egészen más helyzet! Ó, és még 
egy dolog... közelharcban mérget 
használnak. (Már majdnem meg-
szeretted õket, mi?)
Harcolj: buzogánnyal, Tûz mágiával.

A Zombik: a Zombik Anta-
loorszerte  mindenhol meg-
találhatók. Általában éj-
szakai lények, de a Rontás 
terjedésének köszönhetõen 
elõmerészkednek már fé-
nyes nappal is - fõként 
temetõkben gyûlnek ös-
sze, ahol csontos szö-
vetségeseikre, a Csont-
vázakra várakozva 
settenkednek. A Zom-

bik lassan mozognak, de  
hosszú karjaik messzire elér-
nek - és bûzös mancsaik igen 
mérgezõek...
Harcolj: buzogánnyal, íjjal és 
nyíllal. 
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