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Varázslatos szálláshelyek

A 
„Two Worlds” 1. 
részében a Mágu-
sok egyszerû há-
zakban laktak - de 
a „The Temptation” 
hatalmas karakte-

rei számára készült szállások sok-

kal inkább felérnek a Mágusok fon-
tosságához! A tervezõk különbözõ 
egyedi koncepciókat alkottak a 
barlangoktól és tornyoktól kezdve 
a palotákig - még lakójának ízlését 
is belevitték - például egy Föld Má-
gust barlangszerû szállásán fogsz 

megtalálni, míg a 
Tünde Mágusok 
(ld. képen) magas 
belterû, fénnyel 
elárasztott helyen 
szeretnek élni.

Csakúgy, mint a 
„Two Worlds”-ben, 
a „The Temptati-
on”-ben is öt mágia 
osztály lesz. Az 
új fiúk itt a Tünde 
Mágusok lesznek 
- rendkívül erõs lé-
nyek, akik eddig a 
háttérben marad-
tak. Többnyire An-
taloor új területein 
találkozhatsz majd 
velük. Barát vagy 
ellenség? A válasz 
könnyû - hozzáállá-
sodon múlik! 

Megérkezett

A „The Temptation”-ben összefutsz 
majd Fõ ellenségekkel a játék bizo-
nyos fázisaiban - és õk most sokkal 
veszélyesebbek, mint eddig voltak. 
A Fõküldetés során ütközik meg ve-

led. Rettenetet kelt a képernyõn, ez 
a lebegõ megjelenés iszonyatos erejû 
mágiát áraszt - és erõs páncélzat védi.

Egy kard és az alapszintû mágia tu-
dás nem lesz elég, hogy legyõzd ezt 
az ellenfelet - de nézd a jó oldalát! Ha 
végre találkozol ezzel a Vezérrel, már 
rendelkezned kell elegendõ tapasz-
talattal, hogy megküzdj vele, mint 
férfi a férfivel - pardon, mint Vezér a 
Hõssel… (így reménytelibbnek hang-
zik, he-he!!) 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… néhány növény véglegesen 
megemeli paramétereidet min-
den erõfeszítés nélkül?

Tényleg megéri kicsit odafi-
gyelni a Természetre utazásaid 
során - Antaloorban rengeteg 
növényt gyûjthetsz, amely cso-
dálatos hatást fejt ki, ha meg-
eszed. Néhány csupán ideigle-
nes fejlõdést hoz - de néhány 
ritka példány véglegesen meg-
emeli az alap paramétereidet!

Emlékezz a nevekre - Kentaur-
virág, Sáfrány és az Északi fagy-
gyökér. Ha ilyen növényt találsz, 
külön-külön fõzd meg õket, 
majd edd meg, és az ügyességed, 
erõd vagy akaraterõd véglegesen 
emelkedik egy ponttal!

Szörnyenciklopédia: Élõhalottak II.

E
gy valódi pokoli duó 
az Élõhalottak vilá-
gából - a Pokolharcos 
és „felsõbbrendû” tár-
sa, a Pokolmester. A 
legtisztább go-

nosz ivadékai hihetetlen 
erõvel áldattak meg - a 
Pokolmester még gömb-
formába koncentrált 
mágiával is támadja el-
lenfeleit… óvatosság a 
kulcsszó itt…

Pokolharcos: ezen har-
cosok hûek a nevükhöz 
- az emberek azt mond-
ják, magától Hádésztól 
származnak. Forrón 
szeretik - ezért találha-
tók meg Antaloor dél-
keleti régióiban és a Sö-
tét tornyok közelében 
- de fõként Oswaroh 
környékén akadhatsz 

össze velük. Erõs hátsó lábuk és 
fejükön a szarvak a mitikus faun-
ra emlékeztethet - de a hasonló-
ság ebben ki is merül… a faunok 
békeszeretõ lények!

Harcolj: karddal, fejszével, Víz 
mágiával.

Pokolmester: általában 
õk vezetik a Pokolhar-
cosokat. Rendkívül erõs 
csontpáncéljuk és szar-
vaik sokkal nagyobb 
védelmet biztosítanak 
számukra, mint az át-
lagos Pokolharcosoké, 
ezért nagyobb veszélyt 
is jelent számodra egy 
összecsapás során. 
Gyakran használják 

õket õrszemként az is-
meretlen gonosz keltetõ 

telepein.
Harcolj: karddal, fejszével, 
Víz mágiával. 


