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A „Two Worlds” a városba vonul

L

ipcsében
a
Games
Convention jövõ héten
nyitja meg kapuit - és
egy igazán páratlan eseménnyel szolgál a látogatóknak a ZUXXEZ
Entertainment
és
a
TopWare
Entertainment
két
lenyûgözõ
showjával! Az Üvegpavilonban lesz
a közönség egyik gyülekezõhelye,
ahol egy show várja õket - egy óriási kivetítõvel ellátott hatalmas színpadon kaszkadõrök mutatnak be
egy a „Two Worlds” folytatására, a
„The Temptation”-re épülõ, magával ragadó showt. Ádáz harcok bá-

Nõ A FESZÜLTSÉG...
Bocs, emberek, de az Antaloor
Posta következõ heti számát
nem tudjuk kiadni - túlságosan lefoglal minket a bemutatók, interjúk stb. készítése, amivel a lipcsei Games
Conventionre készülünk… de
ígérem, ha két hét múlva az AP
visszatér, még több izgalmas
dologgal és bámulatos vadi
új screenshotokkal szolgálok
majd a „The Temptation”-rõl!
A Zuxxez és a Topware teljes
csapata kivonul majd Lipcsébe, Európa legfontosabb játék
kiállítására - és felejthetetlen
élményt nyújtunk majd minden jelenlévõ „Two Worlds”
rajongónak - és kicsaljuk
Mirek Dymekbõl a legfrisebb
információkat
is
a
„The
Temptation”-rõl.

A „Two Worlds”
- az RPG Világ!
hivatalos
információforrása
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Megérkezett

mulatos pirotechnikával, dermesztõ
üldözések és az ördögi Sárkány
Királynõ megjelenése mind hozzájárulnak egy fantasztikus akció és
fantasy elõadáshoz, mely talán a
legnagyszerûbb, ami eddig a lipcsei
kiállításon bemutatásra került.
Az 5. pavilon 20. standján is lélegzetelállító meglepetések várják a
látogatókat! Képzeljetek el egy igazi vízesést, mely a burjánzó dzsungellel körülvett, kúszónövényekkel
benõtt, õsi romos szobor mellett
zúdul alá - és e táj közepén videók mennek a „Two Worlds” folytatásáról, a „The Temptation”rõl, és az „X-Blades” Anime
akciójátékról! Csinos lányokkal is lefényképezkedhettek,
akik az X-Blades hõsnõjének,
Ayuminak a szerepét alakítják
- és kegyetlen Ork õrök is lesznek ott, akik láttán biztosan
végigfut a hátatokon a hideg.
Mindkét standon profi ceremóniamesterek gondoskodnak
róla, hogy minden jól menjen és bõven akad majd emléktárgy
is - úgyhogy gyertek el. 

Íme egy kis ízelítõ a GC-rõl
vigaszként azoknak, akik nem
tudnak
eljönni
Lipcsébe…
egy exkluzív plakát a „The
Temptation” demo verziójából!
A
dús
aljnövényzettel
benõtt
dzsungel
közepén
a
játékos hirtelen egy hatalmas
kõkoponyával
találja
magát
szemben. Ezek a kõmonstrumok
képezik a dzsungel szívében
megbújó
templom
bejáratát.
Szóval indul felfedezõ útra… 

Szörnyenciklopédia: Medvék

F

ekete medve: a medvék leginkább ÉszakAntaloort népesítik be.
Magányosak - de a játék
elején igazi veszélyt jelentenek, mivel hosszú
karmokban végzõdõ hatalmas mancsukkal súlyos sebeket okoznak. A
medvéknek a vastag bundájukon
kívül nincs egyéb védelmük - és
még gyengébb fegyverekkel is
nagy sebzést okozhatsz
nekik. A fekete medve
gyorsan terjedt el,
és ez a faj mára
Antaloorszerte
jelen van.
Harcolj: karddal, Tûz mágiával
Sarki medve: sarki medvéket a széles gleccsermezõkön
találhatsz Antaloor észak-ke-

leti részén. Az ottani kegyetlen
idõjárásnak köszönhetõen ezek a
bestiák borzasztóan kemény ellenfelek lettek - és igazi rettenetet
jelentenek bárki harcos számára,
aki nem töltött elég idõt tanítói
körében!
Harcolj: karddal, Tûz mágiával
Élõhalott medve: a Nekromanták titkos kísérleteik
során folyamatosan a
valóság
irtózatos
mását
teremtik
meg - a zombi
medve is ezek
egyike. Mivel varázslat szülte, veszélyes
szörny…
egyik
kedvenc
trükkje, hogy megmérgezi ellenségeit.
Harcolj: lándzsával, alabárddal, Tûz mágiával. 

