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Játszótér tehetséges mágusoknak

E
gy olyan hiteles játék-
világ megteremtése, 
amely realisztiku-
san és értelmesen 
reagál a játékos 
cse l ekede te i r e , 

rendkívül fontos volt a „The 
Temptation” fejlesztõi 
számára.

Már meséltem néhány 
érdekes részletet 
a hatékony fizi-
kai motorról az 
Antaloor Posta 
korábbi száma-
iban - mint például, 
hogy a játékos hogyan moz-
gathat és használhat kisebb 
tárgyakat - ami amúgy nagyon 
is jól jöhet egy harc során! Ha a 
játékos hozzávág egy ládát vagy 
széket az ellenfeléhez, akkor az 
ennek megfelelõ ragdall animált 
grafika kerül kiszámításra - még 
az okozott fizikai kárt is ponto-
san kiszámolja a tárgy tömege 
és sebessége alapján.

Aztán akad még néhány tuti 
varázslat is, ami teljes mér-

tékben kihasználja a fizikai 
motor adottságait. Például egy 
mágikus lökéshullám segítsé-
gével visszaverheted az el-

lenfeleidet, eltaszíthatsz 
tárgyakat, vagy akár ki-

nyithatsz ajtókat is.

Egy különö-
sen erõteljes 

v a r á z s l a t 
l e h e t õ v é 

teszi a  
j á t ékos 

számára , 
hogy megragadja 

ellenfele bármely testrész-
ét, fellendítse õt a magas-
ba, mint egy rongybabát, 
majd eldobja - mondjuk egy 
szakadékba! Vagy a játékos 
a levitációs varázslat hasz-
nálatával lebegtetheti hõsét 
és így mozgathatja a föld fö-
lött - talán hogy elkerülje a 
csapdákat.

Nagyszerû játszótér Mágu-
soknak és a felfedezésre 
vágyó játékosoknak! 

Megérkezett

Oh la la! Úgy tûnik, hogy 
a Reality Pump karakter 
tervezõi igen komolyan 
veszik a nõi 
nemet! Sikerült 
o d a o s o n n o m 
hozzájuk és meg-
lesni egy Tünde 
Harcosnõ néhány 
vázlatát és azt 
kell mondjam… 
õ aztán 
felpörgeti az 
érzékeket!!!

DE - légy 
ó v a t o s ! 
Ahogy az 
Amazonok 
rettenthetetlen 
harcosok és 
mesterien bánnak 
a karddal, úgy õk is 
fejfájást okozhatnak 
a vakmerõ kalandorok 
számára… szóval 
gondold át kétszer, mit 
mondasz egy ilyen büszke 
Tünde Harcosnak, mert 
esetleg inzultálásnak veheti 
szavaidat! 

A hét linkje
www.gamebanshee.com

A „Two Worlds” Rajongói Ol-
dalak rovatunkban most sze-
retném bemutatni nektek a 
Gamebanshee weblapot. Rend-
szeresen frissítik hírrovatu-
kat a legújabb „Temptation” 
infokkal, interjúkkal és ropo-
gósan tartják a Reality Pump 
blogjukat is. Kiterjedt „Tip-
pek és Trükkök” szekciójuk 
tartalmaz mindent, amire egy 
játékosnak szüksége lehet - in-
formációt a Tanítókról, végig-
játszást és részletes leírásokat 
a különbözõ tájegységekrõl be-
leértve a térképeket is - tény-
leg remek! Átfogó adatbázis a 
fegyverzetekrõl, képességekrõl 
és még sok-sok hasznos dolog 
várja a látogatót. Emberek ezt 
meg kell néznetek! Viszlát jövõ 
héten ugyanitt, ugyanekkor!

Szörnyenciklopédia: Hibridek

B
arkog: Barkogot na-
gyon ritkán lehet látni 
manapság Antaloorban 
- kihalással fenye-
getett faj. Egy kicsit 
úgy néznek ki, mint a 

Fanyûvõ Gólemek, de sokkal véko-
nyabb megjelenésûek és tökéletesen 
beleolvadnak környezetük-
be. Alapvetõen békések, 
de ha sarokba szorítják 
õket, komoly sérülése-
ket okozhatnak ágszerû 
karjukkal és lábukkal. 
Mondhatni, hogy egy 
tomboló Barkog fino-
man szólva is nehéz 
ellenfél!
Harcolj: karddal, fejszé-
vel, Tûz mágiával

Halálmadár (Kalitari): 
ez a rontásszülte, torz 
sárkány viszonylag új 
Antaloorban. A Halál-

madár Oswaroh és Gor Gammar 
környékén tartja rettegésben az 
utazókat. Igen utálatos lények, 
melyek úgymond félig futva félig 
repülve indítják támadásukat. Mi-
közben szárnyaival csapkod, borot-
vaéles fogai a csontodig hatolnak 
- pillanatnyi figyelmetlenségedért 
a rendkívül veszélyes agyarak hara-
pása lesz jutalmad.
Harcolj: lándzsával, alabárddal, 
Levegõ mágiával

Koponya (Sinn): a Koponyák is a 
Nekromanta kísérletek eredményei. 
Azt mondják, ezek a föld fölött 
lebegõ koponyák a Rontás áldoza-
tainak elveszett lelkei. A Kopo-
nyák nem csak fizikai sebzést 
okozhatnak - csápjaik ostor-
csapásaival is fájdalmasan 
meglegyinthetnek további seb-

zést osztva ki.
Harcolj: lándzsával, alabárddal, 

Levegõ mágiával. 
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