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F3: Rajongók kérdeznek - RP válaszol

N
emrég alkalmam 
nyílt néhány kérdést 
feltenni a Reality 
Pump vezetõjének 
az Antaloor Posta 
nevében… és sok 

érdekes anyag született abban a fél 
órában… Olvassátok el - megéri!

Nemrég beszéltünk a párbeszéd 
rendszerrõl. Mostmár mondhatsz 
róla többet?
Igen. A „The Temptation”-ben egy modulá-
ris rendszer sokkal nagyobb rugalmasságot 
tesz lehetõvé a párbeszéd vezérlésben. A 
legfõbb elõnye, hogy a dialógusok így sokkal 
természetesebbek lesznek - mivel a küldeté-
sek inkább arra épülnek, hogy a játékos mit 
tesz, mint arra, hogy 
feszült figyelemmel 
kövesse a szöveget. 
Kivettük a merevsé-
get a párbeszédekbõl 
- amely kissé termé-
szetellenessé tette 
azokat. Így már tör-
ténhetnek dolgok a 
háttérben - dolgok, 
melyek kihatnak a di-
alógusra. Íme néhány 
kedvezõ hatás: a hõs 

mostmár más embereket is megszólíthat - 
nem csak a küldetést adót - és õk is szolgál-
hatnak némi infoval. Ezenkívül a világban 
zajló események széles skálája is befolyá-
solhatja az aktuális küldetést.

Mi a helyzet az új képességekkel?
A hõs minden lehetséges képessége 
nem lesz aktív a „The Temptation” kez-
detén - fokozatosan sajátítja el õket. Íme 
néhány az új képességek közül: kombo 
ütés, erõs ütés, hárítás, futás, teherbírás 
(hátizsák méret), regeneráció, manarege-
neráció, áram-elnyelõ, kovács mûvészet, 
fegyverkészítõ, páncél készítõ, ugratás 
(lóval), íj készítõ és a Vascsontok, bõr és 
izom alapú védelmi képességek.

Sok rajongó még izgalmasabb tör-
ténetet szeretne. Mit tudsz mon-
dani nekik?
A támogatás, melyet a Közösség 
nyújtott számunkra, sokat segített… 
és ennek eredményeképpen egy jó 
történet kitalálására és a kifinomult 
egyensúlyra tudtunk koncentrálni 
az új fejlesztésekben… de biztos 
vagyok benne, hogy belefér még 
egy kis kreativitás… és felbéreltünk 
néhány szakértõt, hogy segítsen ne-
künk ebben. 

Megérkezett

Takarodj az utamból - vagy 
végy búcsút az életedtõl… és 
az elõbbi a bölcs döntés, ha az 
utatokon találkoztok ezzel a 
lénnyel, barátaim!! Úgy nevezik 
„Zúzó” - és garantálhatom, hogy 
ez lesz az egyik legveszélyesebb 
teremtmény a „The Temptation”-
ben… roppant erõ szorult bele… 
ÉS nem futhatsz el elõle csak 
úgy, mint a Gólem és az Ogre 
esetében… mivel õ történetesen 
villámgyors is. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
…könnyedén megszabadul-
hatsz a tengerlakó Szkapulá-
riktól Dél-Antaloor partvidé-
kén?

Csak vedd fel Verno polgár-
mester küldetését Clovelly 
halászfaluban, mely a „Prob-
léma a Szkapulárikkal” címet 
viseli. A mellék küldetés soro-
zatban („Yathollen haragja”, 
„Amerleen férjének testvé-
re” és „Beszélj Amerleennel”) 
megoldod Yathollen, a tenger 
istene körüli rejtélyt. A Szka-
pulárik egy rég elfeledett átok 
rettenetes megtestesítõi. Ezen 
kívül 650 aranyat kapsz a 
polgármestertõl, ha teljesíted a 
küldetést! Szóval irány Clovelly 
és keresd meg a majort!

Varázslat enciklopédia: Nekromancia

M
érgezett pengék: 
ha nem találsz 
elég erõsítõt a 
fegyvereidhez, 
az a standard 
Nek-

romanta varázslat majd 
segít. A varázslókártya 
segítségével megmér-
gezheted a fegyvered, 
amely ezután további 
méregsebzést is okoz 
majd a normál sebzése 
mellett - és különbözõ 
italokkal a varázslat 
hatását még fokozha-
tod is!
Hatás: 30 méregsebzést 
ad egy fegyverhez

Halott kezek: ha ki-
mondod a varázsigét, 
számos csontvázkéz 
nyúlik ki a talajból és ragadja meg 
ellenfeled - közben méregsebzést 

okozva - s míg az aljas ujjas varázs 
fogva tartja ellened, elõkaphatsz 
egy másik varázslatot.
Hatás: 50 átszúró sebzés, 25 méreg-
sebzés 24 másodpercig

Halott átalakítás: a 
Nekromancia rejtekút-
jai feltárulnak az is-
kola tanítványai elõtt 
- trükkök, melyeket 
más mágiával nem le-
het véghezvinni. E va-
rázslat segítségével egy 
holttest energiáját át-
alakíthatod saját élet-
pontjaiddá. Egy több 
ellenféllel szembeni 
kimerítõ küzdelem 
után például a Halott 
átalakítással gond nél-
kül visszanyerheted 
életpontjaidat!

Hatás: egy holttest energiáját élet-
pontokká alakítja át. 


