Military Quarter

A Death Knightok ◊s lovaik sz–rnya. R„viden ennyi. ☺
De nem v◊letlen hagytam ezt a quartert negyediknek ◊s egyben az utols‡nak,
mielőtt m◊g –tl◊pn◊nk Naxxramas sz¤v◊be.
De mi◊rt is? Ha megn◊zzËk ezt a r◊szleget ink–bb az a rengeteg k◊rd◊s, ami
megfogalmaz‡dhat bennËnk.
Milyen k◊rd◊sek? K◊rdezhetn◊ b–rki, pedig bele sem gondolunk ezekbe, a
dolgokbaï

Az Insta ezen r◊sz◊n megtal–lhat‡ Trash mob-ok.
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Death Knight
Death Knight Captain
Skeletal Construct
Shade of Naxxramas
Necro Knight
Skeletal Smith
Death Knight Cavalier
Deathcharger Steed
Dark Touched Warrior
Risen Squire
Unholy Axe
Unholy Swords
Unholy Staff

Instructor Razuvious:
Naxxramas DK oktat‡ja

KelùThuzad felk◊r◊s◊re lett a Death Knightotk
oktat‡ja. Hogy min◊l erősebb ◊s erősebb sereget
–ll¤tson fel mivel akkora erővel ◊s harctud–ssal
rendelkezik mint senki m–s Naxxramasban.
Erő??? K◊rdezhetn◊ b–rki.
H–t igen gondoljunk csak bele, ismer is valaki olyan
Tankot, aki –llni volna k◊pes Razuvious űt◊seit?? ò
m◊g ha teljes T7-ben is pomp–zik. Mert ◊n nem. (ez◊rt is szËks◊ges a tan¤tv–nyait
ellene ford¤tani ◊s m◊g lehet hogy velËk sem győzhetËnk)
De akkor m◊rt nem gyűjt seregeket ◊s l–zad a jelenleg nagyobb vesz◊lyt jelentő
nagyÂr ellen a Lich King ellen?? H–t igen itt van a legfontosabb k◊rd◊s. Ilyen
hatlmas a King? Mielőtt ezt a quartert is befejezn◊tek ◊s bel◊pn◊tek a Fagyott
Naxx sz¤v◊be jobb ha –t gondolj–tok hogy biztosan k◊szen –lltok-e erre. Mert
nem ő az egyetlen, aki beh‡dolt. Vannak m◊g m–sok is t„bb sz–r sorst–rsa,
akiknek a hatalma v◊gtelen de a King-◊ m◊g ezen is tÂl tesz.

Gothik the Harvester:
A Lich King f„ nekromant–ja

Igaz–b‡l hatalmas erővel rendelkezik, mint azt
tapasztalni fogjuk a vele folytatott csat–k
soron, mivel ½r az ◊let ◊s hal–l f„l„tt. Ha meg„l„d egy csatl‡s–t a tÂlvil–gr‡l,
t„bbet sz‡l¤t vissza ◊s t„bbet ◊s t„bbet, kitudja hol a v◊ge ◊s mikorï?

The Four Horsemen:
N◊gy magas szintű lovas Death Knight

Kel'Thuzad n◊gy őre, akik iszonyatos erővel rendelkeznek ◊s ezt a harc hev◊ben
egyre jobban ◊s jobban meg◊rezhetjËk, amint l–tjuk hogy –tkaik ◊s erejËk –ltal
mik◊nt hullnak el sorst–rsaink.

