Plague Quarter
Furcsa gomb–k, ghoulok, gargoylok, f◊rgek ◊s egy◊b fertőz„tt sz„rnyek sz–rnya.
Tal–n ez a legalattomosabb hely naxxramasban mert kitudja hol ki, vagy minek
v–lunk az –ldozat–v– arr‡l nem is besz◊lve hogy az –tkok ◊s a l–bunk alatt
megbÂj‡ rettenetről sejt◊sËnk, sincs.

Az Insta ezen r◊sz◊n megtal–lhat‡ Trash mob-ok.
•

Infectious Ghoul

•

Plague Slime

•

Stoneskin Gargoyle

•

Rotting Maggot

•

Diseased Maggot

•

Frenzied Bat

•

Plague Beast

•

Eye Stalk

Noth the Plaguebringer:
Nekromanta, aki curse-„kre ◊s szummon–l–sra specializ–l‡dott
Egyszer a nemes var–zsl‡ ◊s Dalaran alkimist–ja,
meghallotta Lich King h¤v–s–t. Ennek a hat–s–ra h–tat
ford¤tott a f◊nynek ◊s csatlakozott a Scourge-hez, ahol
azt gondolta, hogy igazi hatalomhoz juthat. Harmadik
h–borÂ alatt Noth l–tta hogy mennyi –rtatlan ◊let hull el
mindhi–ba csak, az◊rt hogy az egyre n„vekedő Scourge-t
t–pl–lja. Ebben az időszakban j„tt egy pont mikor r–◊bredt

◊s h–tat ford¤tott a s„t◊t oldalnak. Kel'Thuzad ezt az –rul–st Âgy oldotta meg,
hogy Noth sz¤v◊t meg fagyasztotta ezek ut–n ő m–r ink–bb ◊lőhalott volt, mint
ember. ýgy v–lt Dalaran alkimist–ja az –tkok ◊s a hal–lt hoz‡ m–gi–k egyik
legerősebb alakj–v–.

Heigan the Unclean:
Nekromanta, aki disease-ekre ◊s t–ncra specializ–l‡dott

Azt mondj–k, hogy Heigan manipul–lta a falakat ◊s a
padl‡t ◊s ¤gy Naxxramas mag–t egy hatalmas csapd–v–
alak¤totta ezzel. De hogy ez igaz-e kitudja, de az igen
biztos, hogy h¤rhedt t–ncmester. De ez a t–nc semmihez sem
hasonl¤that‡, mivel itt egy rossz l◊p◊s ◊s az ◊letedbe
kerËlhet. Mivel a sav, amely padl‡b‡l tőr fel v◊gig marja a
tested ◊s lassan ◊s rettenetes f–jdalmak k„zt v–lsz
semmiv◊.

Loatheb
Hatalmas gomba sz„rny
Loatheb a harmadik ◊s egyben utols‡
főn„ke a quarternek r‡la nem sokat tudni
csak annyit hogy
◊leterőd

feletti

nem tÂl erős de az
uralma

igen

csak

megnehez¤ti a tÂl◊l◊si es◊lyeidet.
Loatheb egy iszonyatos ◊s visszasz¤t‡ egybe olvad–snak a v◊gkifejlete ahol egy
ßLiving Plague of the Plaguelandsõ òel ◊s egy ßBog beasts of Azerothõ egyesËlt.

