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Felvilágosodás - a technológiának köszönhetõen

A 
fény térbeli játéka, amit 
a sejtelmes fény és han-
gulatvilágítás szórásának 
is neveznek, olyan effekt, 
amely sokszor gondot 
okoz - de nélkülözhe-

tetlen egy valóságos és hatásos hangulat 
megteremtéséhez a játékvilágban.

Ezek megfelelõ megvalósításához a „The 
Temptation” fejlesztõi a fényt valód 3D-
ben modellezték le, a szükséges mérték-
ben. Az eredmény pedig: fénysugarak, 
melyek szerteágaznak az égbolton, meg-
törnek a felhõkön, vagy megvilágítják a 

porszemeket a fák lombkoronáin keresz-
tül - mint a való életben.

De nem elég egyszerûen jónak lenni a já-
tékbeli fény reprodukálásában… Myros-
law Dymek, a Fejlesztési Igazgató tudja, 
mi kell a játékosok lenyûgözéséhez ezen 
a téren: „Nem elég egyszerûen csak jól 
beállítani a fény szóródását - a különbözõ 
tárgyak megvilágítása hihetetlenül fontos 
tényezõ a megfelelõ hangulat megterem-
tésében és mivel a „The Temptation”-ben 
sok a mozgó és mozgatható tárgy, nem 
hagyatkozhattunk a szabványosított 
Fénytérképekre - ezért egy teljesen új 

technológiát kellett ki-
fejlesztenünk, amely 
lehetõvé teszi szá-
munkra a megvilágítás 
valós idejû kiszámítását 
és megvalósítását.” Ez a 
Dinamikus Környezeti 
Felszín (DaO = egy tárgy 
valós idejû leárnyékolá-
sa a játék környezetben 
egy másik, elõtte lévõ 
tárgy által) teljesen új 
fény- és színhatásokat 
helyez a fejlesztõk keze 
ügyébe. 

Megérkezett

Új szörnyeteg járja Antaloor alvilágát 
- ideiglenesen a „Lékelõ” nevet kapta… 
és igencsak hû a nevéhez! Karmai borot-
vaélesek és amikor közelednek, össze-
zárulnak - mint egy halálos akupunktú-
ra! Csak képzeld el, milyen érzés lehet 
a Lékelõ karmos markában lenni… és 
ez a mancs egy tátogó száj felé húz, 
ahol az utálatos agyarak epekedve vár-
ják, hogy jókora darabot harapjanak ki 
hõsöd porhanyós húsából… úúú! Hatá-
rozottan kellemetlen gondolat! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… rekord összegre tehetsz 
szert, ha teszel a Girizának 
egy kis „szívességet”?

Bezony, így igaz! 30.000 arany 
tallérocska… és mind a tiéd, 
ha megszerzed Aki Hosuno 
megbízását Qudinarban, mely 
szerint meg kell ölnöd Talor 
Ravinardot, a Kereskedõ 
Céh vezetõjét - de mielõtt 
megkapnád a küldetést, 
szükséged van hírnévre 
a Girizánál. Ravinardot 
Cathalonban találod meg, az 
északi városkaputól balra.

Az egyetlen dolog, amit észben 
kell tartanod, hogy meg kell 
ölnöd Ravinardot - és senki 
mást - ha végeztél vele, távozz 
és gyûjtsd be a 30.000 aranyat! 
A többivel ne foglalkozz!

Varázslat enciklopédia: Tûz mágia

T
ûzhullám: a Tûzhullám 
olyasmi, mint a módo-
sított Tûzszórás. Ez a 
varázslat 
is terjed 
e l l e n f e -

leid felé - csak az általa 
kiosztott sebzés sokkal 
nagyobb - de ezért cse-
rébe sokkal több mana is 
kell hozzá.
Hatás: 138 tûzsebzés 
ellenfelenként.

Dühöngõ káosz: a spe-
ciális kártya segítségé-
vel egy megátkozott te-
remtményt szólíthatsz 
magadhoz - és egy ide-
ig neked fog segíteni. 
Ezek az idézõ varázs-
latok különösen akkor 
hatásosak, ha van elég 
manád egyszerre több 
karakter, vagy teremt-

mény felélesztéséhez.
Hatás: a kiválasztott teremtmény 162 
másodpercig támad volt szövetsége-

seidre.

Meteor: a Meteor 
nevéhez hû - ez a 
kártya a Tûz mágia 
királynõje. Hatal-
mas tûzgömböt 
hoz létre, mely el-
képzelhetetlenül 
súlyos károkat 
okoz ellenfele-
idnek - a Meteor 
általában egy kü-
lönálló ellenfelet 
vesz célba - de 
szétszóródó da-
rabjai a hatótávol-
ságon belül min-
den teremtményt 
megsebez.
Hatás: 770 tûzseb-
zés ellenfelenként 


