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Egy misztikus és titkos világ

M
ilyen lenne 
egy olyan 
fantázia vi-
lág, mint 
A n t a l o o r , 
misztikus és 

(min-denekelõtt) lélegzetelállító 
látványt nyújtó helyek nélkül? 
Ez az! Mint egy sótlan leves! 
Pont ezért a „The Temptation” 
fejlesztõi nekirugaszkodtak a 
feladatnak, hogy valami egészen 
hatásos tervet dolgozzanak ki - 
pusztán a játékosok örömére! Az 
AP büszkén mutatja be nektek e 

munka eredményét egy kezdetle-
ges vázlat formájában! Az itt lát-
ható erõdnek van egy különleges 
titka - de errõl nem beszélhe-
tek... legalábbis még nem! Min-
denesetre annyit elárulhatok, 
hogy speciális formájának meg-
van a maga célja - és ez megmu-
tatja azt is, kik lakják e várost 
- hetvenkedõ népek - és így vagy 
úgy, de mindenképpen szembe 
kell szállnod velük kalandjaik 
során, ha el akarod érni célodat. 
Természetesen van még néhány 
„Hû!” projekt a tarsolyunkban… 

ezek magukban fog-
lalják az itt bemuta-
tott hölgy otthonát, 
egy kikötõi speciali-
tást és a Nekromanta 
tornyok további fej-
lesztéseit. Az Anta-
loor Posta következõ 
számaiban többet 
mondhatok majd! És 
amint megszületnek 
az elsõ képek azok-
ról az épületekrõl, 
tálalni fogom! 

Megérkezett

Egy szemet gyö-
n y ö r k ö d t e t õ 
képet kaptam 
ma - Grzegorz 
Siemczuktól, a 
Reality Pump 
m û v é s z e t i 
v e z e t õ j é t õ l . 
Ez a kifino-
mult koncep-
ció megmu-
tatja, milyen 
mûvészi irány-
ba tart most a 
„The Tempta-
ion” fejlesz-
tése, már ebben a korai fázis-
ban is -  egyrészt megmarad a 
klasszikus fantasy érzés - más-
részt a fejlesztõk szabadon en-
gedhetik fantáziájukat. Az itt 
megtekinthetõ alakból láthat-
játok, hogy a fiúknak jó érzé-
ke van a harmonikus karakter 
modellekhez - egy titokzatos 
királynõ, aki egy erõs nemzeten 
uralkodik - és szintén jelentõs 
szerepet játszik a hõs sorsá-
ban. 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… hol ütheted meg a 
fõnyereményt Drak’arban?

Na tehát, van egy nagy 
Varn tábor Xanthostól dél-
keletre egy sziklafal tövében. 
Ezek a farkasfejû lények 
folyamatos fenyegetést 
jelentenek a védtelen telepesek 
számára a régióban - szóval 
megsemmisíthetnéd ezeknek a 
„Sakáloknak” a vermét, ahogy a 
helyiek mondják. Thilatus adja 
a küldetést - Xanthos keleti 
kapujának közelében találod 
meg õt. Ha (ideális esetben) 
legyõzöd a Varnokat és eljutsz 
a raktáruk bejáratához, sok 
páncélt és fegyvert találhatsz 
a hûlõ hulláknál És még a 
táborukat is kifoszthatod!

Varázslat enciklopédia: Föld mágia

K
õfal: a Kõfal ideális 
azon játékosoknak, 
akik szeretnek iga-
zán nagy ellenfe-
lekkel eljátszadoz-
ni - ha a varázslat 

mûködésbe lép, egy szilárd kõfal 
jön létre, amely magába zár egy 
vagy több ellenfelet, ha közel állnak 
egymáshoz. A börtön 
csak rövid ideig ma-
rad meg - úgyhogy ha 
megszûnik, tûnés on-
nan! Természetesen 
más varázslatokkal is 
megtámadhatod a be-
börtönzött teremtmé-
nyeket!
Hatás: egy kõfal zárja 
magába ellenfeleidet

Acélpajzs: ez az erõs 
Föld varázslat egy mas-
szív acélpajzsot hoz 
létre, amely megfelez 

minden sérülést és óriási védelmet 
nyújt. Következésképpen az Acél-
pajzs akkor igazán hatásos, ha fizikai 
támadásnak vagy kitéve, de megóv 
mindenfajta mágia sebzéstõl is.
Hatás: +45 fizikai védelem, +45 tûz-, 
fagy-, lélek- és villámsebzés elleni vé-
delem 93 másodpercig.

Borostyánmezõ: a 
Borostyánmezõ a Láncok 
varázslat fejlettebb változa-
ta - növények nyúlnak ki a 
talajból és ragadják meg a 
közeledben lévõ ellenfeleket 
- léleksebzést is okoznak 
meggyengítve ezzel az el-
lenfelet, mielõtt az lesújta-
na. Próbáld növelni a hatást 
más varázslatokkal, míg a 
növények fogva tartják az 
ellent.
Hatás: nem engedi megmoz-
dulni az ellenfelet 54 másod-
percig 


