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Antaloor PostaBelső információk 
- kizárólag
Újság Elő-
fizetőknek

A „Two Worlds” 
- az RPG Világ!

hivatalos
információforrása

ZUXXEZ Entertainment AG, Rittnert Straße 36, 76227 Karlsruhe, Németország 18. szám/2008. április

Ez az új motor egyszerûen szupeeer

A
zt hiszem, említettem né-
hány AP számmal ezelõtt 
az új motort és azt is ecse-
teltem, annyira erõs, hogy 
igazi grafikai élvezetet tesz 
az RPG-hez? Ehhez a szám-

hoz igencsak megszekáltam a fejlesztõket, 
hogy találjanak valamit számotokra… és az 
legyen elég jó - sikerült néhány percet elra-
bolnom Miroslaw Dymek idejébõl. Ennyit 
tudtam kiszedni belõle…

„Amikor befejeztük a „Two Worlds”-t, egy 
teljesen új motort kezdtünk el csinálni - és 

ez a motor megengedi, hogy a Következõ 
Generációs hardver határait igencsak kitá-
gítsuk, különösen ami a helyszínek valósá-
gos megjelenítését illeti. A „The Temptation” 
sokkal többet mutat a világokból és pokoli 
részletességgel jeleníti meg a látványos te-
rületeket is. A fejlesztés elsõ szakaszában 
a valós fényhatások különösen fontosak 
voltak csapatunk számára és most a csúcs-
technológiának köszönhetõen többé-kevés-
bé a normál digitális kamera fényhatásaival 
mérhetõ össze. A valódi világ alapanyag-
ból és metrikus fénybõl áll - és ezek teszik 

lehetõvé számunkra, 
hogy mérhetetlenül 
fejlett kontrollt gya-
koroljunk a végsõ 
fényhatások felett.

De ez nem minden 
- a Tónusos Leképe-
zés biztosítja, hogy a 
nagyon sötét vagy na-
gyon világos helyeken 
se csökkenjen a rész-
letességi szint és az 
Elmosás effektus teszi 
még valósághûbbé a 
gyors helyváltozta-
tást, mint például a 
vitorlázás.” 

Megérkezett

Tudom, hogy mindenki ismeri már 
Antaloor rovarjait - például a Sás-
kát - de rá fogtok jönni, hogy a „The 
Temptation”-ben a Sáska egyedek 
továbbfejlõdtek: és a család utolsó 
tagja egy hangya és a légy keveréke 
lett. Természetesen ez a pél-
dány jóval nagyobb, 
mint a 

mi rovarba-
rátaink, akiktõl s z á r m a z -
nak. Eszméletlenül fejlett szár-
nyai meglepõen jó manõverezési 
képességet nyújtanak a Sáska szám-
ra. Mivel szemei igen fejletlenek, 
csaknem 100%-ban a megmaradt 
érzékeire hagyatkozik, szaglására 
és hallására - és ez elõnyt jelenthet 
ellenségei számára - elõnyt, amely 
a vesztett csatát akár gyõzelemre is 
segítheti. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… van néhány azonnal fo-
gyasztható ital Antaloor bolt-
jaiban, amelyek véglegesen 
megnövelik alapértékeidet?

A normál italok mellett, mint a 
mana- és gyógyitalok, néhány 
kereskedõnél igazán hatásos 
recept is fellelhetõ - pénzért 
persze. Egyik ilyen a „Róka 
része” - mely véglegesen 
megemeli ügyességedet egy 
ponttal! A „Medve ereje” 
pedig ugyanilyen hatással van 
az erõdre. Igyál egy kortyot 
a „Törpék elixírjébõl” és az 
életerõd máris megnõ - a 
kétpontos növelés bármikor 
jól jöhet - és tényleg végleges! 
És emlékezz az õsi rigmusra 
- „Vegyél, vegyél, vegyél… és 
nehogy sarat egyél!”

Varázslat enciklopédia: Tûz mágia

T
ûzpajzs: a Tûzpajzs 
a Tûzgyûrû ellenté-
te. Ezúttal TE lépsz 
a tûzgyûrûbe - de 
ne aggódj… te nem 
sérülsz meg, megóv 

téged a támadásoktól. 
Ha átvágsz egy ellen-
séges hordán ennek a 
Tûzpajzsnak a védelmé-
ben, meglehetõsen sú-
lyos tûzsebzést okozol 
minden teremtménynek 
a közeledben - még a 
szövetségeseidnek is - 
úgyhogy légy óvatos!
Hatás: +25 fizikai véde-
lem, 25 tûzsebzés 54 má-
sodpercig

Pokolharcos idézõ: ez 
egy másik idézõ varázs-
lat - egy Pokolharcost 
hívhatsz magadhoz a speciális va-
rázskártya használatával. A csatában 

egy ideig támogat téged a közeled-
ben lévõ ellenfelek megtámadásá-
val. Ezek az idézõ varázslatok akkor 
igazán hatásosak, ha van elegendõ 
manád egyszerre több karakter vagy 
lény felélesztéséhez.

Hatás: 15-ös szintû te-
remtmény megidézése 3 
percre.

Tûzszórás: a Tûzszórás 
olyan, mint a Tûzfal va-
rázslat - csak sokkal 
hatékonyabb, mivel a 
tûz tovább terjed az el-
lenfél felé. Ha egyszer 
elõidézted, kíméletlenül 
terjed tovább, felper-
zselve mindent, ami az 
útjába kerül - csak menj 
utána és takarítsd el, 
amit maga mögött hagy 
- de nem menj túl közel a 

lángokhoz - téged is megégetnek!
Hatás: 200 tûzsebzés. 


