The Four Horseman

Silence Guild Boss taktik–ja

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

Na ez egy igaz–n eredeti ◊s legend–s boss! 4 lovas bossal n◊zËnk szembe egy
sz„gletes szob–ban. A lovasok fent –llnak egy emelv◊nyen. Mindnek m–s
k◊pess◊ge van ◊s pullkor előre megadott sarokba futnak be, onnant‡l
tankoland‡k. Kettőt hagyom–nyos tankkal, kettőt b–rmivel lehet tankolni.

Lady Blameaux:
- pullkor a bal felső sarokba fut (ajt‡b‡l n◊zve)
- shadow boltokat kasztol a legk„zelebbi j–t◊kosra. Reflectelhető.
Sir Zeliek:
- pullkor a jobb felső sarokba fut (ajt‡b‡l n◊zve)
- holy boltot ◊s wrathot kasztol a legk„zelebbi j–t◊kosra. Reflectelhető.

Thane Kor'Thazz:
- pullkor a bal als‡ sarokba fut (ajt‡b‡l n◊zve)
- ~15K „sszsebz◊sű meteor. Saj–t mag–ra l„vi, a k„rËl„tte –ll‡kon eloszlik a
sebz◊s.
- fizikailag Ët„get, rendes tankkal tankoland‡.
Baron Rivendare:
- pullkor a jobb als‡ sarokba fut (ajt‡b‡l n◊zve)
- shadow dotot tesz a tankra ◊s van egy kis shadow aur–ja is.
- fizikailag Ët„get, rendes tankkal tankoland‡.
MINDEGYIK bossnak van egy-egy Âgynevezett MARK k◊pess◊ge, ami egy
stackelődő debuff. 20 m–sodpercig tart ◊s am¤g a boss k„zel◊ben vagy (45 yard!),
folyamatosan megÂjul ◊s időnk◊nt stackel: minden stack felrak–sakor egyre
nagyobbat sebez. Minden bossnak megvan a saj–t markja ◊s a mark csak akkor
sebez amikor (45 yardon belËl) Âjabb stack kerËl fel. A mark sebz◊se az első 3-4
stacken m◊g nem v◊szes, de 5től kezdve m–r 5 sz–mjegyűt sebez, ekkor m–r nem
akarunk a k„zel◊ben lenni. Ha azt akarjuk, hogy a mark ne sebezzen tov–bb,
huzamosabb ideig 45 yardn–l messzebb kell lenni, mint a markhoz tartoz‡ boss.
El◊g egyszerűen kilogik–zhat, hogy a markok miatt senki semelyik boss k„zel◊ben
nem t„lthet el huzamosabb időt, mert nem lehet majd kihealelni.

Csatamenete:
Mivel a boss aggro range nem nagy, nyugodtan előre be–llhat mindenki oda, ahol
dolga van a csata elej◊n. Tank1 elmegy bal als‡ sarokba, Tank2 + 1 healer ◊s a
DPS-ek be–llnak az emelv◊nyl–b–hoz. Ekkor valaki elind¤tja az eventet a lovak
a helyËkre futnak.

Ahol csak Tank ◊s Heal –ll ott megfogj–k a bosst ◊s behÂzz–k a sarokba ¤gy a
h–ts‡ bossok sz–m–ra nem lesznek l–that‡k a textÂra miatt. A raid t„bbi tagja
pedig be–ll a l◊pcső alj–hoz ◊s a m–sik tank oda hÂzza a bosst, ekkor mehet bele
az izom dps hogy min◊l hamarabb menjen le ◊s ha nem ◊ri el az 5. stacket a debuff
akkor m–r minden sz◊p ◊s j‡ ☺.
Ha meghalt az első boss a tank kiszalad (senki nem k„veti csak a tank megy)◊s
–tveszi a m–sodik bosst ◊s beviszi a l◊pcső al– min◊l messzebb a m–sik tankt‡l ◊s
healt‡l hogy ők ne kapj–k tov–bb a debuffot.
Ha ez megt„rt◊nt ezt a bosst is sz◊pen leËtjËk Ha lement ak–r pihenhetËnk is egy
kicsit, mivel am¤g textÂra m„g„tt –llunk a h–ts‡ 2 boss nem l–t ◊s nem is
sebeznek.
Ezut–n a Heal ◊s Tank p–ros felszalad a ball felső bosshoz a tőbbiek pedig a
m–sik tankot k„vetve, felmennek a jobb felső bosshoz.(ezek a bossok arra
aggrozni aki, a legk„zelebb –ll hozz–juk) Amint oda ◊rt mindenki mehet is a dps ◊s
ha el◊g nagy az 5. debuffot m–r fel sem tudja rakni a boss. Ezt k„vetően a tank
–tmegy a negyedik bosshoz ◊s –tveszi. A heal ◊s tank p–ros meg j‡ messze megy a
bosst‡l hogy ne, kapj–k a debuffot tov–bb. Ezt is sz◊pen le„ljËk ◊s m–r is
lottolhat‡ az első boss teste ☺

Sok Sikert!

