Chamber of Aspects: Obsidian Sanctum
(Az Aspektusok Terme: Az Obszidi–n Szent◊ly; 80+)

S–rk–nyf◊szek k„zep◊n a kiemelkedő szent Wrymrest templom m◊ly◊n a
kiv–lasztott 5 s–rk–nyrend szent◊lyei kapnak helyet, ahol a fekete
s–rk–nyok port–lj–n –tkelve eljuthatunk Obsidian Sanctum-ba. A
vulkanikus terËleten elősz„r a főellens◊g 3 szolg–j–val megkËzdve
eljuthatunk a fekete s–rk–ny Sartharion nagyÂr- hoz.
De vigy–zz, mert az Onix V◊delmezője v–r minden kalandort, aki bemer◊szel
l◊pni a fels◊g terËlet◊re. Ha m◊g nem –llsz k◊szen te is, csatlakozhatsz a
bukottak seregeihez.

Silence Guild Boss taktik–ja

Raid „ssze–ll¤t–s:  3-4 Tank
 5-6 Healer
 15-17 Dps

Sartharion k◊pess◊gei:
•

Cleave ò 35% -os fegyversebz◊s a boss előtt l◊vő terËleten hat 10 targetre

•

Fire Breath ò Az előtte –ll‡ ellens◊gekre tűz sebz◊st bocs–t, ami 8750 -t‡l
11250 -ig (HC: 10938 -t‡l 14062 -ig) sebez.

•

Will of Sartharion ò Sartharion jelenl◊te n„veli a Twilight S–rk–nyok
◊letpontj–t 25% ◊s a saj–t ◊letpontj–t is. Csak akkor akt¤v, ha legal–bb
egy s–rk–ny ◊l.

Twilight S–rk–nyok:
1.
2.
3.

Tenebron
Shadron
Vesperon

Csata Menete:
A main tank Sartharion-nal egyËtt elhelyezkedik a nagy szigeten a bej–rathoz
legk„zelebb eső oldalon, a bej–rattal p–rhuzamosan.
A raid t„bbi tagja pedig ahol a fő boss eredetileg –llt ott foglalj–k el a
poz¤ci‡jukat.
Sartharion
A 3 S–rk–ny
Bej–rat
Raid

Off tank

Tank

Tenebron meg◊rkez◊sekor az off tank betankolja a s–rk–nyt a raid ◊s Sartharion
k„zt p–rhuzamosan. A rangedek, healerek maradnak a kijel„lt helyen ◊s a 3. off
tank, aki az esetleges l–va addokat(le¤r–sk◊sőbb a k„vetkező oldalon)
„sszeszedi h a rangedek nyugodtan, ◊s zavartalanul v◊gezhess◊k dolgaikat. A
melee dps pedig a s–rk–ny mell◊ megy ◊s oldalr‡l dps-eli. Mind a 3 s–rk–nyra ezt a
fel–ll–st kell k„vetni. A harc menet◊n l–va wavek (le¤r–s k„v. oldalon) tűnnek
fel.

Tenebron
•

30 msel Sartharion beaggr‡z–sa ut–n ◊rkezik ◊s egy debuffot tesz az eg◊sz
raidre Power of Tenebron, (increases Shadow damage by 100%) ha nem
„ljËk le előtte.

•

Shadow Fissure ò Egy Twilight Zon–t alak¤t ki egy v◊letlenszerűen
v–lasztott j–t◊kos alatt. 5 ms ut–n mindenki, aki benne –ll 6, 188 -t‡l 8, 812
-ig (HC: 9, 488 -t‡l 13, 512 -ig) Shadow sebz◊st szenved el. Minden 20 msben
castolja.

•

Shadow Breath ò Minden előtte –ll‡ 6,938 -t‡l 8,062 -ig (HC: 8,788 -t‡l
10,212 -ig) Shadow sebz◊st szenved el.

•

Hatch Eggs ò Minden 30 ms -ben Tenebron a Twilight Realmbe id◊z 6
Twilight Egget. Ezek 20 ms ut–n kiny¤lnak ◊s egy Twilight Whelpet
summonolnak.

Twilight Whelp ò Norm–l t–mad–sa van ◊s t–mad–skor egy debuffot rak fel
(Fade Armor) ami cs„kkenti az armort.

Shadron
• 75 msel Sartharion beaggr‡z–sa ut–n ◊rkezik ◊s egy debuffot tesz az eg◊sz
raidre Power of Shadron, (increases Fire damage taken by all enemies by
100%). ha nem „ljËk le előtte.
•

Shadow Fissure ò Egy Twilight Zon–t alak¤t ki egy v◊letlenszerűen
v–lasztott j–t◊kos alatt. 5 ms ut–n mindenki, aki benne –ll 6, 188 -t‡l 8, 812
-ig (HC: 9, 488 -t‡l 13, 512 -ig) Shadow sebz◊st szenved el. Minden 20 msben
castolja.

•

Shadow Breath ò Minden előtte –ll‡ 6, 938 -t‡l 8, 062 -ig (HC: 8, 788 -t‡l 10,
212 -ig) Shadow sebz◊st szenved el.

•

Summon Acolyte ò Minden 30 ms -ben megid◊z egy Acolytet a Twilight
Realmbe.

1. Acolyte of Shadron ò 195, 495 (HC: 325, 825) ◊letpontja van. Kicsi a sebz◊se
a tankra ◊s tud tenni egy buffot Sartharionra ami, n„veli a Fire sebz◊s◊t
50% -al ◊s cs„kkenti a bekapott sebz◊st 100% -al.

Vesperon

•

120 msel Sartharion beaggr‡z–sa ut–n ◊rkezik ◊s egy debuffot tesz az
eg◊sz raidre Power of Vesperon, ha nem „ljËk le előtte.

•

Shadow Fissure ò Egy Twilight Zon–t alak¤t ki egy v◊letlenszerűen
v–lasztott j–t◊kos alatt. 5 ms ut–n mindenki, aki benne –ll 6, 188 -t‡l 8, 812
-ig (HC: 9, 488 -t‡l 13, 512 -ig) Shadow sebz◊st szenved el. Minden 20 msben
castolja.

•

Shadow Breath ò Minden előtte –ll‡ 6, 938 -t‡l 8, 062 -ig (HC: 8, 788 -t‡l 10,
212 -ig) Shadow sebz◊st szenved el.

•

Twilight Torment ò Egyszer minden 30 ms -ben Vesperon egy shieldet tesz
mag–ra, ami 1712 től 1988 -ig sebez (Shadow). Csak azt sebzi, aki direktbe
sebzi, vagyis aoe nem sz–m¤t, am¤g ny¤l egy port–l a Twilight Realmben.
Ahoz hogy le tudj–k szedni ezt a shieldet meg kell „lni Vesperon aj◊nd◊k
Acolyte◊t a Shadow Realmben.

1. Acolyte of Vesperon ò 195, 495 (HC: 325, 825) ◊letpontja van. Keveset sebez
a tankra ◊s van egy aur–ja, ami n„veli a Fire ◊s Shadow sebz◊st 75% ◊s
mik„zben őt sebezzËk magunkat is. Vagyis a Shadow, Fire spelleket erre az
időre el kell felejteni.

L–va Wavek
A boss behÂz–sa ut–n folyamatosan j„nnek l–va hull–mok ekkor sartharion
jelez : öThe lava surrounding Sartharion churns!õ aki belemegy a l–v–ba, kap egy
dotot ◊s egy megk„zel¤tőleg 6,000 Fire sebz◊st.A hull–mok lassan j„nnek j‡l ◊szre
vehetőek, hamar kilehet őket kerËlni.
Sartharion Fire Element–ljai
Health: ~26,000 (HC: 65165)
A boss behuz–sa ut–n minden 30 ms-ben 5-t spawnol, kb. 800 at sebeznek(Fire) de
ha belemennek egy hull–mba akkro megnő a sebz◊sËk 100% -l ◊s az ◊letpontjuk
200% -l.Ezt az effektet le tudja szedni a hunter a Tranquilizing Shot segits◊g◊vel
a rogue pedig a Fan of Knives , Anesthetic Poisonel.Hogy cs„kkentsuk a raid
–ltal bekapott dmget ezeket nagyon gyorsan meg kell „lni.

Sok Sikert!

