
Antaloor PostaBelső információk 
- kizárólag
Újság Elő-
fizetőknek

A „Two Worlds” 
- az RPG Világ!

hivatalos
információforrása

ZUXXEZ Entertainment AG, Rittnert Straße 36, 76227 Karlsruhe, Németország 10. szám/2008. február

Az orkok „csinosabbak” lesznek

A 
„Two Worlds” elsõ 
részében az Orkokat 
leginkább vérszomjas 
fajként állítottuk be. 
De még a korai 
idõkben is 

voltak kivételek, mint Fe-
hér Fej, az ork hadvezér. 
A The Temptation-ben 
még fontosabb szere-
pet kapnak majd az 
orkok, melyek csak-
nem a fõküldetés 
magját is érintik! 
Fehér Fej elit csa-
patának egyko-
ri tagja erõsen 
m e g h a t á r o z ó 
szerepet ját-
szik abban, hogy 
hõsünk ne harap-
jon fûbe azonnal! 
Errõl késõbb még me-
sélek… de amit most 
mondhatok, hogy az or-
kok szerepében történt 
Pál-fordulatot az a fon-
tos történelmi szempont 
idézte elõ, hogy õk maguk 
a kulcs a The Temptation-

ben. Ezek az aspektusok fogják meg-
oldani az 1. részbõl fennmaradt rejté-
lyeket! Egyébként Gandohar teljesen 
hülyére vette az orkokat. Erõs nõi tár-

suk oldalán most bosszút szom-
jaznak! Elsõ támadásuk ku-

darcba fulladt a magasszintû 
mágiának köszönhetõen, 

mely Aziraal, a Háború 
istene újraélesztésekor 
szabadult fel és irá-
nyult a védelmi vona-
lakra.

A „The Tempta-
tion” részben új 
támadási formát 
kapunk a sötét-
ség erõi ellen. 
Olyat, ami ma-

gában foglalja a 
Sárkányokat, s vé-

gül még a Tündéket 
is! Régi szövetségek 

kovácsolódnak újra 
össze egyik meglepõ 
fordulatot hozva a má-
sik után. És mindez egy 
önmagában is változó 
világban… 

Megérkezett

Errõl a szörnyrõl néhány hete egy  
screenshotot közöltünk, emlékez-
tek? Nos, a legfrissebb hírek szerint a 
fejlesztõk újratervezték. Immár eléggé 
„mély benyomást keltõ” harapása van, 
lába és válla duzzad az izmoktól. Tehát 

még tömörebbé és veszélyesebbé tették 
õt! Ezek a szörnyek ravaszok is - több-
nyire falkában vadásznak, minden irány-
ból támadnak. Vetted? Ja, igen, és most 
még adj ehhez a lenyûgözõ mixhez vil-
lámgyors mozgást, és ha belebotlasz egy 
falkába, lesz némi problémád. És ez még 
az olyan igen jól felfegyverzett hõsökre 
is vonatkozik, mint a tiétek! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… Gorelin falva a Giriza, a Tol-
vaj Céh védõbástyája?

Szóval, ha nem vagy elég erélyes 
fajta hõs, a kapuõr nem fog be-
engedni és az utadba áll majd, 
míg nem gyûjtesz össze egy bi-
zonyos mennyiségû Giriza re-
put… de azért van remény! Van 
egy (viszonylag) könnyû módja, 
hogy összekaparj néhány pontot. 
Menj a Tharbakin Keresztút fo-
gadóba (az Ásatások felé vezetõ 
út mentén), oldd meg a „Titkos 
munka (Work withheld)” külde-
tést Storknak és az „Árnyékok a 
család felett (Shadows over the 
family)” küldetést Keshi Lononak 
és így a makacs kapuõr feltárja 
elõtted a falu extra lehetõségeit. 
De a küldetések során még az 
anyagi helyzeted is kiegyensú-
lyozottabbá válik!

Szörnyenciklopédia: Csontváz

A 
kazamata az a hely, 
ahol összefuthatsz 
ezekkel a csontos 
harcosokkal - és õk 
általában csopor-
tosan támadnak. 

Íjászaik (és sok van!) a háttérben 
maradnak és onnan 
lõnek, míg a többiek 
az elõtérben kard-
jaikat és buzogá-
nyaikat lengetve 
támadnak a legke-
vésbé sem féltve 
saját „életüket”. 
M indenese t r e 
azért nem csak 
Antaloor töm-
löceiben lófrál-
nak. Találkoz-
hatsz velük a 
temetõkben és 
Oswaroh város 
lepusztult kör-
nyezetében.

Öreg csontváz: általában az Öreg 
csontváz vezeti a brancsot, mivel õ 
nagyobb, s ezért kicsit jobban harcol.
Harcolj: buzogánnyal, bottal.

Jég csontváz: a Nekromanták te-
remtette Jég csontvázat felruházták 
a Víz mágia támadó és védekezõ 
varázslatainak használatával. Tehát 
ezek a gonosz lények mind fizika-
ilag, mind mágiával is árthatnak 
neked.
Harcolj: buzogánnyal, bottal, Tûz 
mágiával.

Tûz csontváz: a Nekromanták 
a Tûz csontvázakat a sötétség 
mélyérõl hívták elõ. Felruház-
ták õket a Tûz mágia támadó és 
védekezõ varázslatainak hasz-
nálatával - s csak úgy, mint a Jég 
csontvázak - mind fizikailag, mind 
mágiával is árthatnak neked.

Harcolj: buzogánnyal, bottal, Víz 
mágiával. 


