Sapphiron

Silence Guild Boss taktik–ja

Raid „ssze–ll¤t–s:  1-2 Tank
 4-6 Healer
 Dps

K◊pess◊gei:
Frost Immunity: Immunis minden frost alapÂ t–mad–sra.
Ice Bolt: 2625-3375 Frost sebz◊s plusz 10 m◊teres k„rzetben sz‡r‡d‡ sebz◊s. A
c◊lpontj–t lefagyasztja, hasonl‡an a mage-ek Ice Block k◊pess◊g◊hez. A
lefagyasztott ember ◊s a m„g„tte –ll‡k immuniss– v–lnak Sapphiron Frost Breath
k◊pess◊g◊re.
Frost Breath: 75000 - 125000 Frost sebz◊s mindenkire line of sighton belËl. ½gy
lehet elkerËlni, hogy be–llunk valaki m„g◊, aki egy Ice Bolt hat–sa alatt –ll.
Frost Aura: 600 frost sebz◊s m–sodpercenk◊nt.
Life Drain: 3 m–sodpercenk◊nt 1750-2250 HP-t sz¤v el a c◊lpontokt‡l ◊s ez 35004500 HP-t gy‡gy¤t Sapphironon.
Blizzard: 3063-3937 Frost sebz◊s 2 m–sodpercenk◊nt. A c◊lpontok mozg–si
sebess◊g◊t 65%-al cs„kkenti.
Cleave: 4500 - 7500 fizikai sebz◊s.

Elők◊szËletek:
A "Frost Aura" folyamatos frost sebz◊se ellen ◊rdemes ◊s minden groupban legyen
1 heal legal–bb. Ezen felËl nagyon fontos, hogy legyen egyp–r decurse-„lő ember,
illetve egy de m◊gjobb ha kettő decurse-„lő jut a main tankra is. Ãrdemes min◊l
t„bb frost ressistel rendelkezni (kiv◊ve, ha acsit akarunk) hogy a sebz◊sek ne
olyan m◊rt◊ktelenek legyenek.

Elhelyezked◊s
Tank

Raid

Boss

P–r tan–cs:
A legfontosabb dolog amire figyelni kell, hogy mindig mindenki legyen a
groupj–ba beosztott priest AOE healj◊nek hat‡k„r◊ben, valamint olyan k„zel a
groupot decurse-„lő emberhez, ahogy csak lehet.

Első alkalommal k◊nyelmesen van idő r–, hogy elhelyezkedjetek, de ha nem
sikerËl r„gt„n leverni, akkor a k„vetkező pr‡b–kn–l m–r nagyon gyorsan ◊s
olajozottan kell elhelyezkedni. A main Tank pedig pr‡b–lja Âgy beforgatni
Sapphiront ahogy az al–bbi k◊pen l–that‡, hogy Sapphiron a bej–rat fel◊ n◊zzen.

A Csatamenete
Ez a csata a healerek sz–m–ra kËl„n„sen mana intenz¤v, Ez◊rt a raid tagjai
seg¤ts◊k őket ahogy csak tudj–k (healing potik, ï stb.)

F„ldi f–zis
Ebben a f–zisban Sapphiron fő t–mad–si form–ja a cleave, amely a hat‡t–von
belËl –tugr–l a main tankr‡l a k„zelben levőkre ◊s szerencs◊tlen esetben ezut–n
vissza a main tankra, ami a hal–l–t okozhatja, ez◊rt nagyon figyeljen r–
mindenki, hogy ne legyen a main tank k„zel◊ben ◊s csak is oldalr‡l, Ësse a melee
DPS a bosst.
Ezen felËl a raidnek figyelnie kell a Blizzardra is, ami kËl„n„sen rosszul eshet a
DPS-nek, sz‡val figyeljen mindenki ◊s gyorsan mozogjon ki belőle. Elősz„r egy kis
terËleten jelenik meg a Blizzard, azt–n minden ir–nyba megnő, de ha ◊szrevesszËk
az elej◊n, akkor k„nnyen el lehet kerËlni.
Csata sor–n persze folyamatosan Life Draint tesz v◊letlenszerű sz–mÂ
c◊lpontra, az aur–ja pedig folyamatos frost sebz◊st okoz. Ezt a curse-t teh–t a
lehető leggyorsabban le kell szedni, mivel healelődik tőle a boss.

L◊gi f–zis
Sapphiron felsz–ll a levegőbe. Innentől a life drainek ◊s a Blizzardok le–llnak,
helyettËk Ice Boltokat fog var–zsolni, teh–t nagyon fontos, hogy minden egyes
raid tag HP-ja legal–bb 50%-on legyen, hogy biztosan tÂl◊lje az Ice Bolt sebz◊s◊t.
Ha eltal–l egy ilyen Ice Bolt ◊s belehalsz, akkor m–r nem tudsz v◊delmet nyÂjtani
a t„bbieknek. A megfelelő mennyis◊gű HP mellett fontos, hogy sz‡r‡djatok sz◊t.
Ez nem olyan fontos a f„ldi f–zisban, de a l◊gi f–zisban igen, mert az Ice Boltok
becsap‡d–si helyËktől sz‡r‡d‡ sebz◊st is okoznak. A sz◊tsz‡r‡d–ssal el◊rhető,
hogy min◊l kevesebb ember kapja be ezt a sebz◊st. 4. vagy 5. Ice Bolt ut–n
Sapphiron elnyomja Frost Breath k◊pess◊g◊t. Ekkor mindenkinek, aki nincs ◊ppen
egy ice blockban be kell bÂjnia egy ice blockolt ember m„g◊ mielőtt a Frost Breath
elpukkan. A var–zsl–s kezdet◊től sz–m¤tva kb. 7 m–sodperc mÂlva csattan el a
Frost Breath, ◊s ahogy m–r eml¤tettËk a bevezetőben, a sebz◊s◊t csak Âgy
kerËlheted el, ha egy ice blockolt ember m„g„tt –llsz.
A jeges lehelettől nincs az a frost rez, ami megv◊dene, de a paladin bubi ◊s a mageek Ice Blockja immunit–st nyÂjt ellene. Csak arra vigy–zzatok, hogy amikor
befuttok az ice blockok m„g◊, nehogy egy mage Ice Blockja m„g◊ fussatok, mert
az "az ellen nem v◊d".
A Frost Breath ut–n mindig azonnal lesz–ll Sapphiron, sz‡val figyelni kell r–,
hogy a main tank –lljon k◊szen a tankol–sra, HP-ja teh–t legyen maxon. A main
tank a lesz–ll–s ut–n visszaforgatja Sapphiront a hely◊re ◊s ism◊t egy f„ldi f–zis
k„vetkezik. 15%-t‡l viszont m–r nem sz–ll fel t„bbet Sapphiron, a f„ld„n marad
am¤g meghal.

Sok Sikert!

