Thaddius
Silence Guild Boss taktik–ja

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

K◊pess◊gei:
Van előtte k◊t, add Feugen ◊s Stalagg.

Feugen folyton 60 yardon belËl aoezik mindenkit, de amÂgy gyeng◊n Ët.

Stalagg eleve durv–bban Ët de n◊ha enragel ◊s akkor m◊g durv–bban.

Ennek a k◊t addnak egyszerre kell meghalnia ◊s nem szabad őket elmozd¤tani a
platformjukr‡l, mert akkor kiny¤rja az eg◊sz raidet egy nagy –ramËt◊s.

Durv–n 30 m–sodpercenk◊nt megcser◊lődik a k◊t addon levő tank, egyszerűen
magukt‡l –trepËlnek a m–sik addhoz. Automatikusan megkapj–k az előző tank
aggr‡j–t az Âj addjukon. A healerek figyeljenek, hogy kit kell healelni a
v–ltogat–s v◊gett ☺

Ha a k◊t add egyszerre meghalt, Thaddius lassan ◊letre kel. Le kell hozz– ugrani
az addok platformj–r‡l, ez egy kis Ëgyess◊gi feladat. DE ekkor a tanknak kell az
elsőnek lenni ◊s a gyorsabbnak mert ha sok–ig v–runk a boss mag–t‡l v–laszt
egy c◊lpontot.

15 m–sodpercenk◊nt 3 random emberre lightninget lő, durv–n 4K sebz◊s.

Polarity shift: 30 m–sodpercenk◊nt random t„lt◊ssel ruh–zza fel a raid tagjait:
mindenki pozit¤v vagy negat¤v lesz. Azonos t„lt◊sű emberek ha egym–shoz k„zel
–llnak, erős¤tik egym–s sebz◊s◊t. Ellent◊tes t„lt◊sűek 3500 DPSt tolnak
egym–sba.

Ball lightning: ha senki nincs melee rangeben 20Ks lightningeket kezd dob–lni az
aggr‡elsőre. Ez nem fordulhat elő am¤g ◊l a tank.

Berserk: 6 perc csata ut–n r„vidre z–rja a t◊m–t.

Csatamenete:

Healerek ◊s DPS eloszt–sa a k◊t addon(ezt a raid vez◊r –ll¤tja „ssze ◊s modnja
meg h ki hova –ll). A k◊t tank addokat ott tankolj–k ahol eleve –llnak.
A DPSt Âgy kell elosztani, hogy Feugenen ne legyen melee(ha lehets◊ges) ◊s kb
azonos DPS jusson mindkettőre, az utols‡ sz–zal◊kokon „ssze kell hangolni a
le„l◊sËket. Ezut–n j‡l kivitelezett ugr–s Thaddius platformj–ra. Pontosan kell
ugrani, mert bele lehet esni a trutyiba, ami nem j‡.

A negat¤v t„lt◊s az ajt‡b‡l n◊zve BAL oldal–ra menjen Thaddiusnak, a pozit¤v a
jobb oldal–ra. A t„lt◊sv–ltoz–sokat AZONNAL le kell reag–lni.
Amikor valaki –tmozog a tÂloldalra, a saj–t n◊zőpontja szerinti JOBB oldalon
k„zlekedjen.
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A teljes azonos t„lt◊sű oldal a tankra –lljon amennyire lehet, hogy mindenki
mindenkinek adja a t„ltetek –ltal az extra dmg-t.

Sok Sikert!

