Eye of Eternity
(A V◊gtelens◊g Szeme; 80+)

Eye of Eternity Nexus legmagasabb pontja, ahol maga a M–gia ura Malygos a
m–gikus energi–k gyűjtőpontj–ban ◊l, a Borean Tundra melletti Coldara sziget◊n,
hatalmas torny–ban.
Malygos, a m–gia ◊s a Blue Dragon aspect ura volt, akit maguk az Azerothot
teremtő tit–nok hatalmaztak fel a m–gia őrz◊s◊re, de elm◊je elborult, mikor a
Sundering idej◊n a Black Dragon Aspect kij–tszotta, ◊s nemzets◊ge, a k◊k
s–rk–nyok, k„zel kerËltek a kipusztul–shoz..
Le kell győznËnk, hogy őrËlete ne sodorja Âjabb m–gikus kataklizm–ba
azerothot. Szerencs◊nkre a v„r„s s–rk–nyok vezetője, a Red Dragon Aspect,
seg¤t minket a kËzdelemben, rendelkez◊sËnkre bocs–tja h¤veit, ¤gy az ő h–tukon
Ëlve bocs–tkozhatunk csat–ba.

Silence Guild Boss taktik–ja
Raid „ssze–ll¤t–s:  Main Tank
 5-6 Healer
 Dps

Megid◊z◊s◊hez rendelkeznie kell valakinek a raidből [Key to the Focusing Iris]-el
(10 fős v–ltozat), vagy [Heroic Key to the Focusing Iris]-el (25 fős v–ltozat).
Mindkettő kulcs Sapphironb‡l esik (Naxxramas 10 illetve 25 fős v–ltozat).

Csata menete:

I. F–zis:
Malygos-t a platform k„zep◊n kell tankolni, fizikai sebz◊se viszonylag lassÂ, de
nagyon erős. Az Arcane Breath k◊pess◊ge pedig m◊g r–tesz egy lap–ttal.

Arcane Breath: egy arcane alapÂ, Malygos előtt 40 yardra hat‡ spell, ami 1885021150 (normal), 28275-31725 (heroic) sebz◊st okoz.
Az egyik, amire nagyon kell figyelni a harc folyam–n, azok a Power Sparkok.
Amint egy Power Spark jelenik meg, a dps kasztok f‡kusz–ljanak r–. Ha meghalt
a Spark, –lljanak bele a hely◊n keletkezett vill–ml‡ terËletre.

Power Sparks: bizonyos idők„z„nk◊nt port–lok ny¤lnak meg messze a platform
k„rvonal–t‡l, amik Power Sparkokat id◊znek. Lassan mozognak Malygos fel◊, ◊s
m◊g mielőtt oda◊rnek hozz– meg kell „lni őket, m–sk◊pp Malygos egy v◊gleges,
50%-al nagyobbat sebző buffot kap. Ha a Spark meghalt, egy vill–ml‡ felËletet
hagy maga ut–n, amibe a benne –ll‡k 50%-al nagyobbat sebzenek. Aj–nlott t„bb
Sparkot egy helyen meg„lni, ugyanis a sebz◊s buffok stack-elődnek. Vortex
k„zben a Sparkok nem mozognak, de amint v◊ge a Vortexnek, ism◊t elindulnak.

Lass¤t–s, stun illetve root haszn–lhat‡ a Sparkok ellen. A DK-k Death Grip-je
t„k◊letes megold–s t„bb Spark egy helyre hÂz–s–hoz.
HA a dps-nek nem sikerËlne a sparkot meg–ll¤tani ◊s m◊g is be◊r a bosshoz ez
azzal orvosolhat‡ h a Main Tank elhÂzza az adott terËlettől ¤gy a buff lej–rta
ut–n az nem kerËl vissza Malygos-ra.

A m–sik pedig, a Vortex. Aj–nlott ilyenkor elhaszn–lni a Healtstone-okat,
valamint Health potikat, ugyanis t„bb ezer arcane sebz◊st kell kihealelni az
eg◊sz raiden. Amint Malygos hp-ja el◊ri az 50%-ot megkezdődik a m–sodik f–zis.

Vortex: Malygos felsz–ll a platformr‡l, ◊s egy arcane forg‡szelet id◊z elő, ami
felkapja a raidet ◊s 2000 arcane sebz◊st oszt mp-k◊nt 10 mp-ig. Amikor a forg‡sz◊l
eltűnik, a raid minden tagja a platform k„zep◊re esik, 10% falling dmg-et
szenvedve ezzel.
Enrage: Malygos 10 perc ut–n enrage-el, 1000%-al megn„velve saj–t sebz◊s◊t. A
10 perc mindh–rom f–zis alatt ketyeg.

II.
II. F–zis
Amint Malygos hp-ja el◊ri az 50%-ot, felsz–ll ◊s felhagy előző k◊pess◊gei
haszn–lat–val. A m–sodik f–zis kezdetekor be◊rkező Sparkok nincsenek
hat–ssal m–r Malygosra.
A Nexus Lordokat tank veszi fel, minden m–s kaszt one-shot lesz neki. Miut–n
meghaltak, a melee a korongok seg¤ts◊g◊vel felrepËl a Scion of Eternity-khez ◊s
azokat, kezdi el Ëtlegelni. Mindek„zben Malygos felËlről lila anti-magic z‡n–kat

dob–l a f„ldre, amibe BELE KELL –llni, ugyanis a Deep Breath k◊pess◊g 5000
arcane sebz◊st oszt ki a raidnek mp-k◊nt 5 mp-ig. A korongokon repËlőket nem

◊rinti a Deep Breath k◊pess◊g. A f–zis kezdet◊től idők„z„nk◊nt Malygos arcane
missile-okat lő a levegőbe, ami random targetbe sebez 9425-10575 arcane sebz◊st.
Ezt ism◊telve addig tart a m–sodik f–zis, ameddig az utols‡ add is meg nem hal.

Nexus Lord: A m–sodik f–zis kezdetekor, egy repËlő korongon ◊rkeznek. Amint
meghaltak, a melee az im◊nt eml¤tett koronggal felsz–llva tudja cs◊pelni a
Scions of Eternity-ket
Scion of Eternity: A m–sodik f–zis kezdetekor jelennek meg. Ők m–r magasabban
repËlnek, mint a Nexus Lordok, a melee sz–m–ra el◊rhetetlenn◊ t◊ve magukat.
Nincs agro t–bl–juk, random var–zsolj–k az Arcane Barrage k◊pess◊gËket. Ha
meghalnak a korong, amin repËltek, leesik, t„bb melee tud felrepËlni.
Power Overload: Egy lila anti-magic z‡na jelenik meg a platformon, ami minden
magic sebz◊st cs„kkent 50%-al. Min◊l t„bb sebz◊st fog fel, ann–l kisebb lesz, ¤gy
idővel Âjabb z‡na al– kell befutni.
Deep Breath: 5000 arcane alapÂ sebz◊st okoz az eg◊sz raidnek mp-k◊nt 5 mp-ig.
Meghat–rozott idők„z„nk◊nt t„rt◊nik. Egy figyelmeztető Ëzenet jelzi a k◊pess◊g
kezdet◊t. Nincs hat–ssal azokra, akik korongon repËlnek.

III.F–zis
Amint az „sszes add meghalt, Malygos sz◊tt„ri a platformot. A raid v„r„s
s–rk–nyokra pottyan, ezeken folytat‡dik tov–bb a harc.

Malygos k◊pess◊gei a f–zis sor–n:
•

Arcane Pulse: 28275-31725 arcane sebz◊s b–rkinek, aki 30 yard-n–l
k„zelebb van Malygoshoz.

•

Static Field: egy k◊k, vill–ml‡ g„mb„t id◊z Malygos egy random targetre,
9425-10575 arcane sebz◊st okozva mp-k◊nt ezzel a targetnek ◊s a k„rËl„tte
–ll‡knak.

•

Surge of Power: Malygos egy random c◊lpontot kiszemel mag–nak. Ez a
c◊lpont 12000 arcane sebz◊st kap f◊l mp-k◊nt (!) 3 mp-ig, valamint 5000
arcane sebz◊st mp-k◊nt a k„rËl„tte l◊vőknek 5 mp-ig.

Ebben a f–zisban sok mÂlik a helyezked◊sen. Ðlljunk r– egy kijel„lt s–rk–nyra, ◊s
vele egyËtt mozogjunk. 3-4 kiemelt healer kell, akik csak a Revivify stackel◊sen,
◊s a Life Burst ◊les¤t◊s◊vel foglakoznak, a t„bbiek pedig meg–ll–s n◊lkËl Flame
Spike ◊s Engulf in Flames p–ros¤t–st pakolj–k Malygosra. Akik megkapj–k a
Surge of Power k◊pess◊get, n◊mi komb‡ pontot fel–ldozva lőjj◊k magukra a
Flame Shield-et. Amint Malygos hp-ja null–ra cs„kken megjelenik Alexstrasza ◊s
–tadja nekËnk zaf¤r-k◊k sz¤vben a jutalmunkat.

Red Dragon Aspect k◊pess◊gei:
•

Flame Spike: 943-1057 fire sebz◊s, valamint 1 komb‡ pont (10 energy).

•

Engulf in Flames: finishing move, ami 1500 fire sebz◊st oszt 3 mp-ig. Ezt
stack-elve ◊rhetËnk el jelentős sebz◊s Malygoson (50 energy).

•

Revivify: HoT, ami 10 mp-ig van a targeten, 500 hp/mp heal, 1 komb‡ pont
(10 energy). 5ig stack-elhetjËk.

•

Life Burst: finishing move, a Revivify –ltal szerzett komb‡ pontok
elpukkant–s–val el◊rhető aoe heal (50 energy).

•

Flame Shield: finishing move, megv◊di s–rk–nyunkat Malygos Surge of
Power nevű k◊pess◊g◊től. Minden bekapott sebz◊st cs„kkent 80%-al (25
energy).

•

Blazing Speed: megn„veli a s–rk–nyunk mozg–s–t 500%-al 8 mp-re.

Sok Sikert!

