Heigan the Unclean
Silence Guild Boss taktik–ja

Raid „ssze–ll¤t–s:  2 Tank
 4-5 Healer
 Dps

K◊pess◊gei:

PHASE1
- Spell disruption: 20 yardra a boss k„zel◊ben minden kasztidős spell 300%-kal
lassul.
- Decrepit fever: disease ami sebez meg maxhpt cs„kkent, leszedni izibe.90
m–sodpercig tart.
PHASE2:
-

Az emelv◊ny terËlete elkezd 7500 DPSsel sebezni.
A szoba t„bbi terËlete pedig elkezd z„ld l–vakit„r◊seket produk–lni. 40
m–sodpercig tart.

Csatamenete
Phase1
Csata kezdet◊n a tank megfogja a bosst a ranged meg fel
megy az emelv◊nyre. Phase1-ben m–szk–l vele a tank ◊s a
melee dps az emelv◊nyen k¤vËli terËleten. Ezt h¤vj–k Heigan
t–ncnak. A szoba terËlete 4 szektorra oszthat‡, 1es
szektor ahol bej„vËnk ◊s 4es ahol a kij–rat fog megny¤lni. Gyakorlatilag az 1es

szektor fog elősz„r felrobbanni phase2 elej◊n, ¤gy a 2es szektorra kell lefutni,
majd 3 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 -> 2 -> 3 stb. ir–nyban futni. 90 m–sodpercig tart ez a kis
t–ncolgat–s☺
Phase2:
Az emelv◊nyről gyorsan le kell futni, mert 7500 DPS nem tÂl kellemes ◊lm◊ny.
Odalent viszont 6-7K sebz◊sű kit„r◊sek vannak folyamatosan, ezek k„z„tt kell
navig–lni 40 m–sodpercig (l–sd Phase1). Gyakorlatilag mindig oda kell futni ahol
◊pp eltűnt a z„ld kit„r◊s. A padl‡ r◊seire ne –lljatok soha, ott j„n fel a sav. Ha a
tank lent verekszik a bossal ◊s a 4-es szektorban, van a padl‡ felforr–sa előtt
le, lehet futni az 1-es szektorra.
Nagyon egyszerű de nagyon k„nnyen elronthat‡, ha valaki egyszer lemarad,
kicsit akkor m–r nem nagyon tudja behozni ◊s j‡l meghal. Lehets◊ges tÂlfutni is
kicsit, főleg a 3 -> 4 v–lt–sn–l. Erre figyelni kell.
Hotos healerek itt is sokat seg¤thetnek a tÂl◊l◊si ar–nyon, mert 1-2 kit„r◊st
mindenki kib¤r, kisebb hib–k korrig–lhat‡k, ha van instant heal.
A bosst tauntolhat‡, ¤gy ha az MT meghal, egy OT felveheti.
A t–nc tanul–s–hoz lehet jelet rakni egy tapasztaltabb emberre, hogy jobban
l–that‡ legyen, hogyan mozog. A jelet k„vetni viszont nem aj–nlott, latency
probl◊m–k miatt ebből mindig hal–l szokott k„vetkezni, mert nem felt◊tlen pont
ott l–tjuk majd a m–sikat, mint ahol val‡ban –ll. Teh–t csak ir–nyad‡nak j‡, a
mozg–si Ëtemet meg lehet figyelni rajta.

Sok Sikert!

