
    
  

 

 

 
 

 

 

  

Antaloor PostaBelső információk 
- kizárólag
Újság Elő-
fizetőknek

A „Two Worlds” 
- az RPG Világ!
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Szerepjáték igazi karakterrel

A 
Reality Pump csapata 
rengeteg új fejlesz-
tést készülnek meg-
valósítani - de ezek a 
„zseniális géniuszok” 
a finom beállításo-

kon is keményen dolgoznak, melyek 
tökéletesség teszi az RPG játékot 
- és ez magában foglalja a karakter 
elõreléptetését, mivel az RPG közpon-
ti magja maga a karakter fejlesztés.

Csakúgy, mint a „Two Worlds”-ben is 
tették, a RP csapata arra fókuszál, hogy 
a lehetõ legtöbb lehetõséget biztosítsák 
számotokra, játékosok számára a hõs 

továbbfejlesztésének terén. Nem azzal 
kell kezdeni, hogy meghatározzátok a 
harcosotok osztályát, s ezzel viszitek 
végig a játékot (ezzel gyakorlatilag a já-
ték menete is adottnak tekinthetõ) - ha-
nem a tulajdonság és ügyesség pontok 
elosztásával a játék során formáljátok 
meg a hõst. A karakterfejlesztés sokkal 
ruglamasabb lesz egy sor új szakérte-
lemnek - beleértve a kovácsolást, pán-
cél készítést, harci technikákat és a má-
gikus képzettségeket - köszönhetõen. 
Mint általában a tulajdonságpontokat a 
négy alap kategóriában oszthatjátok el: 
erõ, akaraterõ, ügyesség és életerõ. De 
legyetek óvatosak! A „The Temptation”-
ben alaposan fontoljátok meg, mire 
használjátok ezeket a pontokat. Az 
új rendszerben a tulajdonságpontok 
egymással összeadódnak… tehát a 
hõs közelharcban kiosztott sebzése a 
következõképpen kerül kiszámításra: 
az életerõ × erõ, a távolsági sebzés = 
ügyesség × erõ és mágikus sebzés = 
ügyesség × akaraterõ. Ezt a rendszert 
könnyû megérteni - és javára válik a 
hõsnek is a kiválasztott karakter tí-
pusának megfelelõen - mivel a célzott 
felhasználás sokkal nagyobb hatást ér 
el! 

Megérkezett

Hát az a Reality Pump bagázs 
nem semmi - mostmeg egy igen 
különleges boszorkány kunyhót 
álmodtak meg. Ez a vázlat tipikus 
példája a cizellált és eredeti rész-
letességnek, ami a „The 
Temptation”-ben rátok 
vár… és megtapasztal-
hatjátok majd, hogyan 
használják az építé-
szeti szinteket… iga-
zi szintlépések 
lesznek. Nem 
m o n d h a t o m 
el, ki motyog 
ebben a kuny-
hóban gonosz 
varázsigéket - de 
találgathattok ki 
lehet, s talán szo-
kásává válik Jancsik 
és Juliskák no meg 
a TE hõsöd fel-
falása… 

A hét linkje
www.drobot.org

Egy különleges meglepetésünk 
van számotokra, fiúk-lányok, 
ha szeretitek a technikai háttér 
információkat, és ne bujdossa-
tok el, ha ezen az oldalon talál-
koztok a „Renderelt Képfelület 
Javítás (SSAO)” kifejezéssel! A 
Games Convention Fejlesztõi 
Konferencián Michal Drobot, a 
Reality Pump Vizuál technikai 
igazgatója elõadást tartott a 
legmagasabb szintû fényha-
tások megvalósításának gya-
korlati megoldásairól - és ez 
az elõadás immár letölthetõ. 
Még azok is, akik amúgy nem 
értenek minden technikai szö-
veget, gyönyörködhetnek a 
csodás screenshotokban… Jó 
szórakozást!

Jövõ héten megint jövök!

Varázslat enciklopédia: Nekromancia

C
sontpáncél: minden 
mágia osztályban 
van egy pajzsbûbáj 
- a Nekromanciában 
ez a Csontpán-
cél varázslat. Ha 

mûködésbe lép, egy speciális 
védõburkot képez a 
játék karakter körül, 
mely mindenféle seb-
zés egy részét elnye-
li. Ez a tökéletes tel-
jes körû védelem az 
Orkok és Raptorok el-
leni véres csatákban.
Hatás: 70 HP elveszté-
sének meggátolása.

Mérgezett tû: egy ár-
tatlan varázslat, de 
gyorsan használható 
kisebb ellenfelekkel 
szemben. A Mérgezett 
tû méregsebzést oszt 
ki az ellenségnek - és 

ezen kívül alacsonyabb szinten ezzel 
a varázslattal nyugodtan szembe-
nézhetsz egy-két ellenféllel.
Hatás: 16 átszúró sebzés, 80 méreg 
sebzés.

Haláltánc: ha távolsági harcra spe-
cializálódtál, ez a te va-
rázslatod! A Haláltánc 
erõsen megnöveli az 
ügyességedet egy idõre 
- így lehetõvé téve, hogy 
különösen nehéz cél-
pontokat találj el íjad és 
nyilad segítségével, va-
lamint segítséget nyújt 
nehéz lopási manõverek 
kivitelezéséhez - szó-
val ez a varázslat 
elképesztõen sokolda-
lú - és ne feledd: elõbb 
a Haláltáncot használd, 
után a kezedet!
Hatás: + 6 ügyesség 3 
percig. 
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