
Immerseus	  
	  
1)Każdy	  direct	  hit	  w	  bossa	  daje	  debuff	  Swelling	  Corruption,	  który	  się	  stackuje.	  Debuff	  
ten	  zadaje	  shadow	  damage	  i	  należy	  przerwać	  bicie	  bossa	  co	  6	  stacków.	  
	  
2)Ponadto	  każdy	  direct	  hit	  spawnuja	  adda,	  które	  tanki	  będą	  próbować	  łapać	  (jak	  nie	  
tankują	  bossa).	  Addy	  podobnoż	  nie	  biją	  mocno,	  ale	  należy	  uważać,	  aby	  nas	  nie	  zalały.	  
Dlatego	  nawet	  1	  add	  >	  boss.	  Jedna	  z	  sugestii	  jest	  holy	  pala	  z	  Righteous	  Fury,	  coby	  addy	  
się	  do	  niego	  zbiegały.	  
	  
2a)Warto	  zaznaczyć,	  że	  robiąc	  aoe	  na	  addach	  i	  bossie	  się	  stacków	  nie	  dostaje.	  
	  
3)Swirl	  zawsze	  sie	  przemieszcza	  zgodnie	  z	  ruchem	  wskazówek	  zegara.	  
	  
4)W	  drugiej	  fazie	  jedyną	  różnicą	  jest	  to,	  że	  każdy	  add,	  co	  dojdzie	  do	  bossa	  powiększa	  
pool,	  w	  którym	  on	  stoi.	  Jednakże	  wejście	  w	  ten	  pool	  zmniejsza	  go.	  Trzeba	  wyznaczyć	  
pewną	  rotację	  wchodzących	  osób,	  tak	  aby	  healerzy	  byli	  na	  to	  przygotowani	  (jest	  to	  
dodatkowy	  dmg	  do	  przeleczenia).	  
	  
5)Setup:	  2-‐3-‐5.	  1	  healerach	  na	  tankach,	  2	  na	  rajdzie.	  Wszystko	  bije	  mocniej,	  więc	  nikt	  nie	  
może	  obrywać	  beathem	  (nie-‐tanka	  one-‐shotnie)	  ani	  swirlem.	  Ponadto	  koniecznie	  trzeba	  
wychodzić	  z	  okregów	  które	  boss	  spawnuje	  pod	  nami.	  
	  
Protectors	  
	  
Rukk:	  
	  
1)Venageful	  strikes	  –	  mogą	  być	  na	  to	  potrzebne	  cd,	  bo	  boss	  bije	  dużo	  mocniej	  (może	  ja	  
na	  Rukku	  ze	  względu	  na	  rolla?)	  
	  
2)Keg	  toss	  –	  każdy	  toss	  zmnieszja	  cast	  time	  następnego	  o	  0.5	  sek,	  więc	  następuje	  
moment,	  kiedy	  się	  tego	  nie	  da	  uniknąć.	  Bonus	  do	  cast	  time	  resetuje	  się	  w	  trakcie	  jego	  
desperate	  measures.	  
	  
3)Clash	  oraz	  Spinning	  Crane	  Kick	  –	  tych	  skilli	  Rook	  może	  używać	  w	  trakcie	  desperate	  
measures.	  
	  
4)Addy	  w	  trakcie	  desperate	  measures	  mają	  wspólnego	  poola	  hp.	  Najlepiej	  się	  
zestackować	  i	  pamiętać	  o	  interruptach.	  
	  
He:	  
	  
1)Trucizny	  działają	  na	  osoby	  z	  Garotą,	  czyli	  jeśli	  He	  ma	  aktywne	  Instant	  Poison	  to	  cel	  
Garoty	  dostanie	  bonusowo	  dmg	  od	  trucizny,	  a	  jeśli	  mam	  a	  aktywne	  Noxious	  Poison	  to	  
pod	  nogami	  za-‐garotowanego	  celu	  pojawi	  się	  kałuża	  trucizny.	  
	  
2)Desperate	  measures	  –	  debuffa	  NIE	  MOŻE	  dostać	  tank,	  dlatego	  należy	  robić	  rotacje	  
osób,	  które	  mają	  dobre	  cd,	  np:	  dispersion,	  cloak	  of	  shadows,	  czy	  deterrance.	  	  



Sun:	  
	  
1)Dispele	  muszą	  iść	  natychmiastowo.	  
	  
2)Calamity	  –	  pierwszy	  zadaję	  30%	  hp,	  kolejny	  40%,	  50%,	  itp.	  Buff	  się	  resetuje	  w	  trakcie	  
desperate	  measures.	  Ona	  używa	  również	  w	  trakcie	  faz	  desperate	  measures	  Rooka	  oraz	  
He.	  
	  
3)Desperate	  measures	  –	  jako,	  że	  Rook	  oraz	  He	  będą	  używać	  swoich	  zwykłych	  skilli	  w	  
trakcie	  jej	  DP,	  Rook	  oraz	  He	  muszą	  być	  tankowani	  daleko	  na	  zewnątrz	  bąbla.	  Rajd	  
zestackowany	  w	  bąblu	  po	  stronie	  Rooka,	  aby	  Spinning	  był	  na	  zewnątrz.	  
	  
Sugerowana	  rotacja	  bicia	  to:	  Rook	  -‐>	  Sun	  -‐>	  He	  
	  
Norushen	  
	  
1)Rotacja:	  dps-‐	  healer,	  dps-‐	  tank,	  dps-‐healer,	  dps-‐tank,	  itd	  
	  
2)Zaczynamy	  mając	  50	  korupcji,	  nie	  75.	  
	  
3)Enrage	  to	  7	  minut.	  
	  
4)Począwszy	  od	  50%,	  boss	  spawnuje	  dużego	  adda	  co	  10%	  
	  
5)Pool	  po	  dużym	  addzie	  soakują	  tylko	  tanki	  i	  healerzy.	  
	  
6)Dpsy	  „w	  środku“	  najpierw	  zabijają	  małe	  addy,	  dopiero	  na	  końcu	  dużego.	  
	  
7)Na	  20%	  nie	  wysyłamy	  więcej	  nikogo	  do	  środka.	  
	  
8))Duży	  add	  –	  każdy	  tick	  aoe	  po	  jego	  zgodnie	  daje	  wszystkim	  5	  korupcji,.	  Ponadto	  aoe	  
z	  kałuży	  tej	  daje	  wszystkim	  5.	  Absorb	  nadal	  25.	  Nie	  da	  się	  uniknąć	  1	  ticka.	  
	  
9)Małe	  addy	  nie	  mają	  prawa	  wycastować	  bolta	  w	  bossa.	  
	  
10)Warto	  zwrócić	  uwagę,	  że	  –dmg	  od	  korupcji	  dotyczny	  tylko	  bossa,	  na	  addach	  nadal	  się	  
robi	  100%	  dpsu.	  
	  
Sha	  of	  Pride	  
	  
1)2	  tanks,	  2	  healers	  –	  duże	  wymagania	  w	  dpsie	  
	  
2)Duży	  add	  umierając	  daje	  5	  korpucji	  2	  najbliższym	  osobom,	  dlatego	  należy	  się	  upewnić,	  
że	  będą	  to	  osoby	  z	  gift	  of	  the	  titans.	  Jak	  nie	  ma	  Gifta,	  to	  można	  opóźnić	  zabijanie	  adda.	  
	  
3)Tanki	  powinny	  się	  upewnić,	  że	  małe	  addy	  są	  tankowane.	  
	  
4)Co	  8	  sekund	  boss	  spawnuje	  rift/swiecącą	  dziurę	  w	  ziemi,	  która	  co	  5	  sekund	  strzela	  
pociskami	  w	  graczy.	  Jednakże	  możne	  w	  tego	  rifta	  wejść,	  przyjąć	  na	  klatę	  250k	  dmg	  i	  go	  



zamknąć.	  Dostaje	  się	  wtedy	  debuff,	  który	  nie	  pozwoli	  tego	  powtórzyć	  przez	  kolejną	  
minutę.	  Zatem	  potrzebna	  będzie	  rotacja.	  Pociski	  lecą	  w	  miejsce	  graczy,	  nie	  w	  samých	  
graczy,	  więc	  da	  się	  tego	  unikać.	  Jednakże	  zalecane	  jest	  zamykanie	  tego,	  szczególnie,	  że	  
nowy	  pojawia	  się	  co	  8	  sekund.	  Debuff	  zwie	  się	  Weakened	  Resolve	  (dla	  używających	  
grida,	  itp).	  
	  
5)Banishment	  –	  boss	  rzuca	  to	  na	  randomową	  osobę	  (poza	  tankiem).	  Ta	  osoba	  zostaje	  
przeniesiona	  do	  innege	  realma	  i	  pozostawia	  po	  sobie	  adda,	  którego	  należy	  zbić	  ASAP.	  
Kiedy	  add	  ginie,	  osoba	  z	  Banishem	  wraca	  do	  reszty	  teamu.	  
	  
Inny	  realm	  można	  porównać	  z	  pacmanem.	  Jest	  to	  labirynt,	  w	  którym	  cały	  czas	  biegniesz	  
(nie	  możesz	  się	  zatrzymać)	  i	  po	  którym	  gonią	  cię	  małe	  sha.	  Jeśli	  któryś	  z	  nich	  cię	  dorwie,	  
giniesz,	  a	  jak	  uderzysz	  w	  ścianę	  tracisz	  hp.	  W	  są	  orby,	  które	  należy	  zbierać	  –	  leczą	  one	  hp	  
oraz	  dają	  debuffa	  addowi	  na	  zewnątrz,	  dzięki	  któremu	  zwiększa	  się	  jego	  dmg	  taken.	  
	  
	  
	  


