Gluth

Silence Guild Boss taktik–ja
Raid „ssze–ll¤t–s:  3 Tank
 4-5 Healer
 Dps

K◊pess◊gek:
Mortal Wound:
egy nagyobb instant Ët◊s, ami feltesz egy debuffot: -10% healing taken,
stackelődik 10-ig. 15 m–sodperc időtartamig tart ◊s 5sec-n◊l teszi az Âjat.

Enrage:
8 m–sodpercig 25%kal gyorsabban ◊s nagyobbakat Ët. Tranq shot vagy anesthetic
poison leszedi.

Decimate:
K„zeli egys◊gek maximum hp-j–t cs„kkenti 5% -ra. Mindenki◊t, teh–t az
ellens◊ges egys◊gek◊t is. Nagyj–bol 90 m–sodpercenk◊nt l„vi el; ez az enrage
sz–ml–l‡ja ◊s a negyedik ut–n Berserk (Enrage)-el.

Berserk (Enrage)
Nemsokkal a 4. Decimate ut–n k„vetkezik be. Minden sebz◊se 1000% -al nő

Zombie Chow:
Addok. 1.000.000 Hp. Kettő spawnol minden 10 m–sodpercben ahhoz a csőh„z
k„zeli r–csokon, ahonnan beugrottunk Gluth term◊be. Fut–si sebess◊ggel
k„zlekednek, de ◊rz◊kenyek minden lass¤t‡ effectre.

Na sz‡val p–r sz‡ m◊g a Zombi Chowrol. Amikor elnyomja Gluth a Decimate-ot,
ezek a zombik abbahagyj–k a t–mad–st, ◊s megindulnak a boss fel◊. Ilyenkor kell
őket lass¤tani, meg agyonverni, mert a Decimate miatt ugye az 1.000.000 hp-juk
leesik 50.000 òre de ha nem sikerËl ezeket leËtni akkor Gluth-nak +5%hp/zombi.

Csatamenete:

Maintank felveszi a bosst ◊s elhÂzza a csőtől –tellenes oldali falhoz. A mortal
wound miatt a tankok egym–sr‡l letauntolj–k durv–n 15 m–sodpercenk◊nt a
bosst - k„vetendő taktika, hogy az a tank akiről levett◊k a bosst akkor veszi
vissza, ha r‡la lej–rt a mortal wound (15 sec). Ez n◊mi kommunik–ci‡t ig◊nyel.
ýgy 10-20% heal cs„kken◊s mellett lehet v◊gig tankolni a bosst.
K„zben a dps csak a bosst Ëti, ahogy a cs„v„n kif◊r az addokkal ekkor m◊g
senkinek, nem kell foglalkoznia.
A harmadik tank pedig h–tul marad egy hunterral vagy vmi f◊le ranged dps-el ◊s 1
heal is, legyen a k„zelben term◊szetesen, ◊s egy helyre „sszeszedik min◊l messzebb
a zombikat.
Amint Gluth haszn–lja a Decimate-et, minden healer f‡kusz–ljon a tankra, mert
csak pillanatok vannak, mire meg„li. A t„bbi raid tag pedig r––ll a zombikra,
mindennel, ami van, root, snare, slow, stun, ◊s olyan AoE ami csak lehets◊ges.
NEM szabad egy zombinak sem el◊rnie Gluthot, mert 5% ot healelődik.

Ñ Hunterek Frost Trap ah–nyszor csak lehets◊ges.
Ñ Mage Frost Nova, vagy Cone of Cold, esetleg Improved Blizzard
Ñ Warlock: Shadowfury, ha van
Ñ Warrior, Piercing Howl, vagy Shockwave, ha prot
Ñ Paladin: Holy Wrath, Hammer of Justice, meg szerintem j‡ a Repentence is
Ñ Rogue: Fan of Knives (Crippling Poison-nal)
Ñ Shaman: Earthbind Totem
Ñ Tauren: War Stomp

Ha minden j‡l megy ◊s egyetlen zombi sem ◊r be, akkor a k„vetkező decimate-re a
boss le is megy.

Sok Sikert!

