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Legfrissebb híreink Krakkóból!

N
éhány napja fel-
hívtam Miroslaw 
Dymeket, a Reality 
Pump fõnökét - és 
volt szíves nekem 
elmesélni, hogy 

mennek a dolgok a fejlesztési csoport 
háza táján - és mindent kihúztam 
belõle az új oltárokról, amikrõl a 40. 
számban említést tettem!

Helló Mirek! A „Two Worlds” rajon-
gók friss hírek után sóvárognak a 
„The Temptation”-rõl… elmondha-
tod, most éppen min dolgoztok?

Persze, természetesen! Most éppen kemé-
nyen munkálkodunk egy igazán szuper 
helyszínen! A „The Temptation”-ben nem 
csak a már ismert helyek lesznek, mint a 
sivatagok és az erdõk - de egy csomó új 
helyre is eljuthatnak a játékosok. Azok a 
rajongók, akik eljutottak a GC-re Lipcsé-
be, bepillantást nyerhettek az új dzsungel 
régióba… de most hozzácsaptunk a já-
tékhoz egy mocsaras terepet is - és higgy 
nekem, fantasztikus hangulata lesz.

Hát ez nagyszerûen hangzik, Mirek! Már 
az elsõ screenshotok is káprázatosak! 
Elárulhatsz még néhány részletet olva-

sóinknak az új oltárokról 
és obeliszkekrõl?
6 különbözõféle szen-
tély lesz. Aziraal oltára 
és Maliel Obeliszkje a 
két újdonság - ennyit 
megsúghatok. Mágikus 
helyek ezek, ahol a hõs 
néhány másodpercig 
imádkozhat speciális 
élet energia, mana vagy 
tulajdonság pont bo-
nusz áldásáért - ám ha 
a hõs imáját megzavar-
ja valami, isten veled 
bonusz! 

Megérkezett

A 
k r a k k ó i 

csapat már bebi-
zonyította, hogy közös elkép-
zeléseik nem ismernek határt 
a fejlesztés és a grafika terén 
- és újszerû ötleteik, illetve fan-
táziadús koncepció vázlataik is 
nagyon igényesek, mivel a „The 
Temptation”-ben több, mint két-
szer annyi szörny fogja fenntar-
tani a hõs érdeklõdését. Az eheti 
vázlatunk az egyik ilyen szörnyet 
ábrázolja - cuki kis lény, nem? 
OK, a homokférgek á la Antaloor 
nem akkorák, mint a Dûne címû 
filmben - de hatalmas, falánk 
állkapcsuk és tüskék borította 
kígyószerû testük egy egyszerû 
katakombákban tett felfedezõ 
kirándulást is rémisztõ kaland-
dá tud tenni! 

Áttörõ hírek

Hû, majdnem elfelejtettem… 
van néhány vadi új infom 
a fegyver rendszer fon-
tos módosításáról! A „The 
Temptation”-ben minden kö-
zelharci fegyver 2 további 
paramétert kap: harci sebes-
ség és hossz. Ezen értékek 
befolyásolják a fegyverek 
erejét - és a hõsöd harci mo-
dorát is. Például egy fegyver 
magas harci sebesség érték-
kel segít a hõsnek nyaktörõ 
tempóban átvágni magát az 
ellenség sorain - és ez abban 
is visszaköszön, ahogy a 
harci mozdulatok animálás-
ra kerülnek. A fegyver hosz-
sza a támadás hatósugarát 
határozza meg.

Viszlát jövõ héten, emberek 
és minden jót!

Varázslat enciklopédia: Föld mágia

M
ágikus kalapács: 
ezzel a varázslat-
tal egy mágikus 
kalapácsot hajít-
hatsz ellenfele-
idre - és ez nem 

csak jól néz ki - tetemes léleksebzést 
oszt ki. A Mágikus kalapács a csaknem 
tökéletes távolsági fegyver - de gyõzõdj 
meg róla, hogy van-e elegendõ manád, 
ha a harc esetleg elhú-
zódna.
Hatás: 80 léleksebzés.

Rozsdás páncélzat: 
ez egy igen haté-
kony varázslat, ha 
mûködésbe lép - a 
közeledbe kerülõ el-
lenfelek mindennemû 
páncélzatát megeszi 
a rozsda (beleértve 
a sisakot, a kesztyût 
stb.), így drasztikusan 
lecsökkentve azok 

védelmi funkcióját. Nyilvánvaló 
okból csak orkok és felfegyver-
zett banditák esetén használhatod 
a kártyát - a rozsda érdekes színt 
kölcsönöz a farkas agyaraknak és 
a sárkánykarmoknak - de ez nem 
akadályozza meg õket, hogy felfal-
janak reggelire!
Hatás: -17 testi védelem 54 másod-
percig.

Kõgólem idézõ: ez is egy 
idézõ varázslat, mellyel egy 
Kõgólemet szólíthatsz ma-
gad mellé. A Kõgólem egy 
csata erejéig támogatni fog 
a közeledbe kerülõ ellenfe-
lek megtámadásával. Ezek 
az idézõ varázslatok különö-
sen akkor hatásosak, ha van 
elég manád egyszerre több 
karakter, vagy teremtmény 
felélesztéséhez.
Hatás: 10-es szintû teremt-
mény megidézése 2 percre. 
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