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A Mágia felszerelés - 2. rész

A
z elõzõ számban íze-
lítõt kaptatok az új má-
gia rendszerbõl - most 
részletesen elmon-
dom nektek, hogyan is 
mûködik!

Az újonnan készített varázslatok mági-
kus tulajdonságait a hozzá felhasznált 
egyes varázskártyák értékei határozzák 
meg - ezek a varázskártyák pedig két 
alapcsoportba oszthatók:

Az „Alap kártyák” határozzák meg a va-
rázslat típusát, mint a területre ható va-
rázslatok, vagy mágikus lövedékek, míg 
a „Módosító kártyák” az elementál osz-
tályát (pl. jég vagy tûz), vagy a tulajdon-
ságait (mint a sebesség és sebzés) adják 
meg. Hogy több vagy kevesebb manára 
lesz szükség, avagy jelentõsen több idõ 
kell-e a varázslathoz, az a kártyakészlet 
összeállításától függ. Számításba kell 
venni továbbá a játékos szintjét, és az 

összesen 35 megtanulható 
mágia képességet is - ha a 
varázslat túl bonyolult a 
játékos szintjéhez képest, 
elõfordulhat, hogy nem fej-
ti ki hatását, de még akár 
meg is sebesítheti a játé-
kost. A játék alaposan át-
gondolt rendszere nem en-
gedi a túl erõs varázslatok 
összekovácsolását - anél-
kül, hogy túlságosan kor-
látozná a kísérletezgetést! 
És azok a játékosok, akik 
lazán veszik ezt a témát, 
megvehetik a varázslato-
kat a kereskedõktõl! RPG 
rajongók... nagy durranásra 
készüljetek! 

Megérkezett

A „The Temptation”-ben még nagyobb 
változatosság várható a fajok terén, 
mint elõdjében! Mi itt a Zuxxeznél fo-
lyamatosan kapjuk az állati modelle-
ket a lengyel fejlesztõktõl. Ma például 
egy páviánt kaptam. A kép egy spé-
ci programból, a „Mozgás építõbõl” 
származik, ami az alakok alapmoz-
dulatait határozza meg. A Mozgás-
követést is felhasználják a fontosabb 
figuráknál persze.

A majom nagy abban, ahogy vakarja 
a fejét és a hátsóját mutogatja a játé-
kosnak... hihetetlenül életszerû! 

Újabb menet!

Ez értetek, „The Temptation” 
rajongókért van, akik ki vagytok 
éhezve válaszokra! Hamarosan 
újra lehetõségünk nyílik Mirek 
Dymekkel, a projekt vezetõvel 
beszélni - és a TI kérdéseiteket 
fogjuk feltenni neki!

Ha bármelyikõtöknek van 
kérdése hozzá, csak küldjétek 
el nekem a jsr@zuxxez.com 
címre. Összegyûjtjük az összes 
kérdést és annyit teszünk fel 
neki ezek közül, amennyit 
csak lehet (amíg el nem megy 
a hangja!) - aztán majd az 
egyik számban leközöljük a 
válaszait, OK? Ha pedig valami 
mondanivalód van számára, 
amit figyelembe kellene 
vennie, egy javaslat, egy ötlet 
stb... csak küldd be! 

Kisúgó: Adam Szafranski
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Hop-hop! Csak ellenõrzöm, hallotok-e 
engem...

2. Most éppen min dolgozol?
Hop-hop! Csak ellenõrzöm, hallom-e 
a visszhangot... ;-)

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Versenyzõssel, néha Splinter Cell-le, most 
épp: Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

4. Milyen filmet láttál utoljára?
„A sötét lovagot” DVD-n. 
Ez a legjobb Batman rész.

5. Milyen könyvet olva-
sol most?
„Sexus” Henry Millertõl és 
Fernando Pessoa Prózája 
- csontig hatol.

6. Milyen CD-t hallgattál 
utoljára?
Tigrisliliomok, Rossz vér, 
Blasphemy és a múlt hé-
ten Death Magnetic.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Ööö... George Lucas... ha még a pályán van.

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Próbálok visszaemlékezni... ööö... mi 
is volt a kérdés?

9. Mibõl gondolod, hogy a „The Tempta-
tion” jobb lesz, mint a konkurens játékok?
Van kardunk, fejszénk, bombánk, vas-

villánk, tûzoltó készülékünk 
és lézerünk... s mindezzel a 
konkurenciát vettük célba!

10. Melyik játék karakter-
rel töltenél el szívesen egy 
kis idõt?
Guybrush Threepwooddal - 
megmutatnám neki, milyen 
egy igazi kalóz... ;-)

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
A semmi létezik, barátom... 

mailto://jsr@zuxxez.com
mailto://jsr@zuxxez.com

