Vault of Archavon
(Archavon T–rn–i; 80+)

B–r r◊g‡ta elhagyott a tit–nalap¤t‡i –ltal Wintergrasp de a konfliktusok
gyÂjt‡pontja, mivel az Alliance ◊s a Horde k„z„tt folyamatos harcok dÂlnak. A
h‡val fedett ◊s j◊ggel bor¤tott Wintergrasp egy olyan csatamező, ahol mindk◊t
oldal kËzd, mivel az ir–ny¤t–s a r◊gi‡ f„l„tt a ritka elemi ◊s ősi erekly◊ket
bele◊rtve ◊rt◊kes erőforr–sok birtokl–s–t is jelenti.
Az Alliance ◊s Horde erők –tkutatt–k Wintergrasp eg◊sz terËlet◊t annak a
rem◊nyben, hogy az ◊rt◊kes itemek, amiket beszereznek, seg¤teni fogj–k őket, egy
sokkal nehezebb ◊s vesz◊lyesebb csata sor–n Lich King ellen ir–nyul‡ harcban. A
frakci‡k sz–m–ra Wintergrasp egy kincsesl–da, mivel senki nem akad–lyozza
őket a fosztogat–sban ◊s porty–z–sban. De a r◊gi‡ ◊szaki hat–r–n–l
Wintergrasp Fortress sz¤v◊ben t–rul el◊nk Vault of Archavon, ahol m◊g a
legjobb ◊s legerősebb seregek is elbuktak. Hi–ba a tit–nok az ősidőkben elhagytak
Wintergrasp-ot ◊s lepecs◊telt◊k a terËletet h egyetlen betolakod‡, se tehesse be
a l–b–t e helyre, de a leghűs◊gesebb tit–nokkal is meg kell kezdenËnk, akik az◊rt
maradtak, hogy megv◊dj◊k Archavon T–rn–inak b◊k◊j◊t.

Silence Guild Boss taktik–ja
Raid „ssze–ll¤t–s:  2 Tank
 4-5 Healer
 Dps

Archavon the Stone Watcher
Archavon egy gyors csata, mint Onyxia, vagy Magtheridon. Maga a harc
tulajdonk◊ppen egy DPS verseny.

Csata menete
A harc kezdete ut–n a main tank a terem k„zep◊n kezdi el tankolni a boss-t.

Sűrűn idők„z„nk◊nt hajig–l kő tËsk◊ket (Rock Spikes) v◊letlenszerűen valakire,
ami 7.000 k„rËl sebez, ◊s mellette sebzi a k„zel –ll‡kat is. Akik a c◊lzotthoz k„zel
–llnak azok min◊l előbb hagyj–k el a targetet min◊l messzebb ezzel is
megk„nny¤tve a healerek munk–j–t.
Szint◊n v◊letlenszerűen ugrik/charge-ol valakire ◊s ezzel egyËtt ott hagy egy
feh◊r foltot is, ami ~2.000 es nature sebz◊st okoz tickenk◊nt arra, aki benne –ll,
sz‡val min◊l kevesebb időt t„ltsËnk benne, mert az ◊letËnkkel fizethetËnk ◊rte.
Miut–n a folt megjelenik, Archavon n◊h–ny m–sodpercig mozdulatlan marad,
majd visszarongyol a main tankhoz.

Ez a harc nem a tankr‡l, vagy a healerekről sz‡l, hanem kimondottan a DPS-ről.
Archavon enrage-el, 5 perc ut–n, ◊s ha m◊g ◊l ï. Azt ink–bb ne tud meg☺.

A j‡ tankol–shoz v–ltogatni kell az aggr‡t. Archavon Stomp k◊pess◊g◊vel
ugyanis ell„ki mag–r‡l az aktu–lis targetj◊t, ◊s ekkor kell a m–sik tanknak
felkapnia a bosst. Alternat¤va, hogy nem k◊t tankkal oldjuk meg, hanem csak
egyet haszn–lunk, meg kijel„lËnk egy igen magas tÂl◊lő k◊pess◊gű dps-t, aki k◊pes
tÂl◊lni azt a n◊h–ny m–sodpercet, ameddig a tank tauntja lej–r. Szerintem erre a
szerepre vagy egy DK, vagy egy Palaï.esetleg egy Druida a legalkalmasabb. B–r
ny¤lv–n k◊pes tartani mondjuk egy rug‡ is, ha magas a dodge ratingje, csak neki
nincs tauntja, a fennt eml¤tett h–rom m–sik kaszttal szemben.

Loot:
Normalon (10 ember), v◊letlenszerű itemet dob, ami lehet Tier7(10) hand, leg,
vagy chest b–rmely kasztra (az itemet dobja, nem tokent), ◊s/vagy Hateful
Gladiator, Session 5 hozz–tartoz‡t.
Heroicon (25 ember) v◊letlenszerű Tier7(25), vagy Deadly Gladiator Session 5
itemet: hand, leg, vagy chest. Ãs ezekhez dobhatja m◊g a: Reins of the Grand
Black Mammoth-ot, hord–s ◊s allis v–ltozatban.

Sok sikert!

