Anub'Rekhan

Silence Guild Boss taktik–ja

Raid „ssze–ll¤t–s:  2 Tank
 4-5 Healer
 Dps
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vonalban hat Anubùrekhan ◊s a c◊lpont k„zt. Mindenkit sebez, aki ezen a vonalon
van ◊s mindenkit feldob a levegőbe, vissza◊rkez◊skor 50% zuhan–si sebz◊st
okozva.
o

25 fős: 5688-7312 sebz◊s +50% zuhan–si sebz◊s

Locust Swarm: Minden 70-120 m–sodpercben AnubùRekhan lelassul 40%-kal ◊s
elkezdi castolni a Locust Swarmot. Ez egy AoE sebz◊s, 30 yardra hat, aminek a
k„z◊ppontj–ban a boss –ll. A var–zslat egy DoT alapÂ debuffot pakol arra akit
el◊r, ami folyamatosan sebzi az –ldozatot. Minden Locust Swarmkor
AnubùRekhan megid◊z egy Crypt Guardot is!
o

25 fős: 1313 ò 1687 nature sebz◊s /2 m–sodperc

Summon Corpse Scarab: Ha AnubùRekhan tal–l egy hull–t a teremben, ak–r
j–t◊kos◊t ak–r a Crypt Guard addok◊t, akkor azokb‡l kicsiny szkarabeuszokat

id◊z, amik teljesen v◊letlenszerűen r–agr‡znak valakire, –ltal–ban healerekre.
Crypt Guardb‡l 10, halott playerből pedig 5 szkarabeuszt k◊pes id◊zni.
Crypt Guard
K◊t Crypt Guarddal indul a 25 fős csata, a 10 fős verzi‡ban ezek a l◊nyek csak a
harc folyam–n, a Locust swarm ut–n tűnnek fel. 25 fős verzi‡ban 521.000
◊leterejËk van, 10 fősben 234.000.

Csata menete
AnubùRekhan ◊s k◊t addja a terem v◊g◊ben –llnak ezeket a csata előtt sz◊pen le is
„lhetjËk ak–r. A main tank felveszi AnubùRekhant ◊s beviszi az ajt‡ al– ◊s ott
h–ttal tankolja, ja ◊s nem beleesni a z„ld trutym‡ba ami csordog–l a falak
ment◊n, mert az nagyon f–j. ☺
A healerek ◊s a t–vols–gi dps be–ll kb. a szoba k„zep◊re Âgy, hogy pont el◊rje a
bosst ◊s igyekszik ezt a t–vols–got folyamatosan tartani a csata folyam–n.
Ha az első locust elkasztolta a boss main tankot sokkal tőbbet kell healelni
mivel a debuff amit kap 10ig felmegy ◊s ott csuny–kat tud Ëtni. ☺ Ezut–n j„n k◊t
add amelyeket Az offtank felvesz ◊s a k„zelharci dps, illetve a t–vols–gi dps
le„lik őket, amint lehet. Ha meghaltak a testËkből 10-10 kis add jelenik meg akik
random aggroznak ezeket AoE-val gyorsan le kell csapni.
Ha minden j‡l megy ◊s el◊g a dps ◊s senki sem hal meg a m–sodik locust a boss m–r
nem fogja kasztolni☺ mivel addigra halott lesz.

Sok Sikert!

