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Elkészültek a Tünde kápolna romjai

A
zoknak, akik rend-
szeresen olvassák 
az Antaloor Postát, 
ismerõs ez az épület, 
ugye? Akkor jó! A 7. 
számban megmutat-

tam a kápolna vázlatát. Mostanra a 
fejlesztõknek sikerült beilleszteniük 
a Tünde épület elsõ verzióját Anta-
loor új látképébe!

A Tündék a felelõsek még néhány 
építészeti mûremekért is a „The 
Temptation”-ben - a Fõküldetés 
során eljutsz egy olyan idõtlen 
világba, mely sok sötét titkot 

rejt. Ott rálelsz majd a Rontás 
borzalmas átkának néhány okára 
- a rothadás, mely leginkább Nyu-
gat- és Dél-Antaloort emésztette 
fel. Láthattad már a Rontás ha-
tását Gor Gammar körül a „Two 
Worlds” játékban.

G a n d o h a r 
emlékirata-
inak - úgy 
tûnik - meg-
van a maga 
útja a teljes 
t ö r t é n e t e n 
át, s ezeknek 
fontos szere-
pe van az õsi 
falak közt és 
az Univerzum 
t e r m e i b e n 
- az informá-
ció, melyek-
hez ezekbõl 
az iratokból 
j u t h a t s z … 
nos… mond-
juk, hogy jó-
tékonyan hat 
a túlélési esé-
lyeidre! 

Megérkezett

Mint már említettem, a spirituális ele-
mek fontos szerepet kaptak a „The 
Temptation”-ben. A szerzetesek és 
Tündék különbözõ rendjei hozzáte-
szik a maguk spirituális és mágikus 
sajátosságát a játékhoz. Sok mágikus 
eszköz kerül majd - és a legtöbbjü-
ket használni is tudod majd - de még 
mindig el kell érned egy bizonyos ta-
pasztalati szintet, hogy megfelelõen 
alkalmazd õket. Íme egy példa ezekre 
- egy Mágikus Gömb. Meg kell látogat-
nod a különbözõ szerzetesrendeket 
és valahogyan információt kell sze-
rezned tõlük - mivel ezek a papok 
(akik néha elég hóbortosak tudnak 
lenni) igen szûkszavúak, ha a tudás 
megosztásáról van szó! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… van egy nagyobb (és bonyo-
lultabb) küldetés Antaloorban, 
ahol egy másolat fejfájást okoz 
mindenkinek?

Íme a kulcs: „Az igazi!” Ez a kül-
detést kétszer lehet felvenni An-
taloorban! A játékos elkezdheti 
Szélfogóban és Négy Kõ falván is. 
Nem, ez nem programhiba - az 
ok magában a küldetésben rejlik 
- Annon Moha Négy Kõ falván 
azt állítja, hogy õ az igazi Annon 
Mágus - és Annon Moha Szélfo-
góban ugyanezt mondja… ígyhát 
elõbb-utóbb neked kell állást 
foglalnod! Érdekesnek bizonyul-
hat szóba elegyedni Lokar Maios-
szal Cathalonban - csak add oda 
neki a tükröt a küldetés elején és 
figyeld, mi történik…

Szörnyenciklopédia: Gromok

E
zek a barbár törzsek 
megkeserítik az uta-
zók életét egész An-
taloor területén. 
Mint harcosok, 
a Gromok nem 

hasonlíthatók a katonás 
Orkokhoz, de sokan 
azok közül, akik alá-
becsülték õket, már a 
szellemvilágban van-
nak. És elég jólszerve-
zettek is - nagy hordákba 
gyûlnek, melyet egy sze-
mélyben nehéz legyõzni.

A Gromok Sámánja: a Sá-
mánok az egyes törzsek 
spirituális vezetõi. Min-
den táborban legalább 
egy akad - a Sámánokat 
narancssárga, díszes 
zászlóikról ismerheted 
fel. Mindig megpróbál-
ják ellenfeleiket távol 

tartani, mivel távolsági mágia tá-
madásuk nagyobb kárt tud okozni 

- de ha elég közel kerülsz 
hozzájuk, könnyû pré-
dává válnak a kardod 
számára!

Harcolj: karddal, Tûz 
mágiával

A Fiatal Grom :  a 
fiatalok a legtöbb 
hõs fél fogára 
sem elegendõek 
- támadási és 
védelmi értéke-
ik minimálisak 
- úgyhogy ha ta-
lálkozol eggyel, 

jó alkalmad nyílik 
megtölteni becses 
hátizsákodat ér-
dekes tárgyakkal!

Harcolj: karddal. 


