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Klán LVL5 Quest

Zod, Friday 25 May 2018 - 11:23:57

Klán Lvl 5 Quest Leírása
A Questet Orenben kell felvenni Sir Gustav Alberathnál . P elküld minket
Martien tojásgyüjtésre kér minket

Giranba Martienhez.

Dragon Valleyben.

A következQ mobokat kell ölnünk.
» Thunder Wyrm: 10 db Thunder Wyrm egg.
» Drake: 10 db Drake egg.
» Blitz Wyrm: 10 db Blitz Wyrm egg.
» Mist Drake: 10 db Mist Drake egg.

Az említett mobok közül csak kettöt találunk meg mert az utolsó 2 fajta sárkánytojásokat másfajta módon kell
kiszednünk.

Ha megvan a 2 elsö fajta sárkánytojásból mint a 10-10 item akkor megkell keresnünk 3 törpét.
A törpék
Corpse of Kurtz
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Corpse of Lutz

Corpse of Fritz
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Az egyik törpe ad nekünk pár tojást + egy tollat a másik 2 törpe lerakja a hiányzó sárkányokat. Egészen adig öljük a
sárkányokat amíg megnincs a másik két fajta itembQl a 10-10 item.

Ha megvannak az itemek akkor menyünk vissza Martienhez

Mielött továbbmennénk menjünk el

Ha ez megvan akkor menjünk vissza

Giran Bs-hez és a

Grand Master Törpénél

adjuk le a tollat.

Orenbe Alberath-hoz. Alberath meg van elégedve velünk ezért elküld a 2.

küldetésünkre.

Elkell mennünk

Hunters Village-be Balthazar nevq törpéhez. Ott áll a lépcsön közel a gk hoz.

Balthazar dolgozik valami kütyün ezért elkell mennünk Spiteful Soul Leadert ölni.

Ha megvan a 10 item akkor menjünk vissza

Utánna vissza kell mennünk

Gustav-hoz.

Balthazarhoz.
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Gustáv utolsó küldetésként elküld minket

P elmondja hogy menjünk el

Cleo ott áll Aden és

Cleohoz egy legenda után nyomoz.

Aden Castle között a hídon.

Ha beszéltünk vele akkor menjünk vissza

Itt ölnünk kell

Aden-be Rodemai-hoz.

Rodemai megfejti a boszi szavait majd elkell mennünk

Grave Guardokat akikbQl elöjönnek nem minden alkalommal a

Ezek kulcsokat dobnak ha megvan a 6 kulcs akkor menjünk el

Grave Keymasterek.

Cementary Aden felöli bejáratához és ott találunk egy sárga

nevq mobot amit ha leölünk elöjön az imperial coffer.

Nyisuk ki és menjünk vissza

Cementarybe.

Rodemaihoz majd Gustávhoz és kész a Quest.

