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Shade of Akama  

 
Složení raidu:  
4 tankove (jakykoliv mix feralu ci prot warrioru je v pohode)  
8 healeru  
13 dps  
 
Potřebné potky a ostatní buffíky  
nic specialního není vyžadováno – proste to co mame vždy  
 
Shade of Akama  
ma 1.000.000 hp, ale neradovat se i tak je to vic nez dost !  
dmg kterou děla bych neřešil pač to tankuje akama a nejsem si jist zda jde healovat  
 
Ostatní mobove:  
Ashtongue Channeler  
mají 100.000 hp  
kolem shada of akamy je na zacatku 6 channeleru, kteří ho banishuji a tak ho delaji immuniho na 
veškerou dmg. Kašlou na agro ci dmg a jejich jedinym poslanim je banishovat ho dokud neumrou  
 
Ashtongue Sorcerer  
ma taky 100.000 hp  
stejne jako channeler je immuni na spomalovani ci tak něco, prostě a jednoduše utíkají ma místo 
channelerů a zastupují pozici mrtvého. (čili channeler v bledě modrém, akorát tam už nestojí od 
zacatku, ale přibíhá a nahrazuje ho)  
 
nasledujici mobove jsou nachylní na jakýkoliv druh manipulace, stuny ci prerusovani  
Ashtongue Defender  
ma 79.000 hp  
seka za asi 2-4k do platu  
Debilitating Strike: je to meele hit, který dá 100% weapon dmge a zanecha debuff, který na 5s 
redukuje meele dmg done dotycneho o 75%  
 
Ashtongue Elementalist  
ma jen 23.000 hp  
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seka za 2k  
Rain of Fire: je to aoe abilita (něco jako u warlocku), která dává za 2,5-3,8k dmge za tik, každému 
kdo v ni stoji – utííííkááááát  
 
Ashtongue Rogue  
ma 28.000 hp  
seka za 2-4k do platu  
Debilitating Poison: je to poison, který zvyšuje dobu mezi utoky dotyčného o 50% (jak meele tak 
cast) a dava az 2k kazde 2 sekundy. Je potřeba aby byl okamžitý depoison  
 
Ashtongue Spiritbinder  
ma 23.000 hp  
seka za 2k  
Spirit Mend: healuje jakýmikoliv kamose , sila je 2500 healu kazde 2s po dobu 10s. Je purgovatelny  
Chin Heal: je to lecici kouzlo, co healne az 5 spojencu za 7-8k  
 
Jak na to ho zabit:  
 
Rozmístěni:  

 
Na zacatku se rozdeli raid na 3 tymy: channeler tym, tym addu u 1. dveri, tym addu u 2. dveri  
- Channeler tým : meele dps + 1 warlock  
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- 2 Tým addů: 2 tankove + pulka zbytek dps (jeden vpravo jeden v levo), healeri mezi nimi  
Pro lepsi pochopeni je dobře kouknout na obrazek tam to dava i smysl  

 
Akamu poprve uvidime (nepocitam.li když nas vedl do BT) v mistnosti za Supremusem. Je ve steltu, 
ale je snadne ho videt (je u dveri). Boj zacina tim ze si s nim promluvime (pls nikdo nekecat drív !!), 
pak se kousek projde a pak se vykeca. Během te doby muze v pohode projit kolem shada a 
channeleru a připravit se na mista. Dokud keca tak nejdou naagrovat cili pohudka. Boj casina az 
dokeca.  
 
Cilem je postupne pozabíjet všechny moby, který banishujou bossika, az se to povede boss vstoupi do 
hry a Akama si ho natankuje. Nasim ukolem je zabit bosse driv nez on zabije Akamu (+- asi 50s jinak 
smula)  
 
Co dela boj tezkým je fakt, že přichází skupinky addu z obou dveri, kde je musi tankove 
natankovavat a dmg zabijet. A to az do doby kdy nebudou zabiti všichni Chaneleri a Sorcereri tj do 
doby nez nebude mit kdo banishovat bosse a boss se osvobodi  
 
Boj  
 
Zacina pokecanim s Akamou. První vlna prijde par vterin po zacatku boje. Meele fokusuje 
channelery a warlock je nepretrzite nadotkovava. Ve chvili kdy se spawnou addi, utikaji do 
prostředky mistnosti, takze tankove musí co nejrychleji je všechny bouchnout, tauntnout 
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(natankovat), aby se nepletli do práce ostatním tymum (nedej bože zabili healera).Každých 35s se 
spawnuje z kazdych dveri skupinka slozena z 1 Ashtongue Rogue, 1 Ashtongue Elementalist and 1 
Ashtongue Spiritbinder. Taktéž se z jednech dveří (nekdy leve, nekdy prave) spawnuje kazdych 15s 
Ashtongue Defender, který jde primo k Akamovi. Nez k nemu dojde kasle na agro, ale pote je uz 
normalne naaggrovatelny. Na nej ceka nejaky offtank a natankuje si ho.  
 
Pořadí důležitosti killu addu suveréne vedou Spiritbinderi a Elementaristi diky jejich abilitam 
healovacim, a pak diky tomu jejich ohnivemu aoe desti. Měli by padat hodne rychle neb mají velmi 
malo hp. Pak by se měli zabijet Rogues, Defenderi by se měli tankovat a nechavat az na zaver (nebo 
když zbyde cas). V době kdy budou Channeleri mrtvy, bude zhruba 5-6 defenderů na tankovi – takze 
bude vyzadovat prideleneho healera. Krom normálních addu se obcas spawnuji Ashtongue Sorcerers, 
kteří kašlou na agro a utikaji pomoci s banishovaním Shada. O ty se postara stejne jako o channelery 
tym meeleku s warlockem.  
 
Pokud vse jde jak ma po asi 3-4 minutach budou všichni Channeleri a Sorcereri tuhý a Shade of 
Akama se osvobodi a zacne utocit na akamu. Akama mu bude udery oplacet a bude ho tankovat, dále 
na nej bude stackovat nejaky poisony, který zvýší dmg kterou Shade dostane o 5% a je to 
stackovatelny. Z Akamy bosse neservete, nejde to.  
 
V době kdy se boss uvolni muzeme rychle dodelat cile co mají kolem 10-20% ale velmi rychle !!!, 
protože veškerou dps potřebujeme do bosse. Pokud je addu hodne tak proste ovce, feary, atd.  
 
Veškeré cooldowny jako Berzerking, Blade Flurry, Recklessness atd si nechame na zabijeni 
samotneho Shada, protože Shade nakladá Akamovi mnohonasobně více než Akama jemu a na kill 
Shada mame méně nez 1 minutu od doby kdy se uvolni (pak Akama umre a mame po srande (něco 
jako v hyjalu kdyby umrela sefova)). Pote co umre Shade od Akama musime dokončit ještě addy (ale 
je mozne ze se po case despawnou)  
 
Tankove: natankujte addy, pretaunovavejte je z ostatních – atd atd – proste jako vlny v hyjalu  
 
Meele dps: vasim ukolem je zabijet Channelery a Sorcerery. Kaslou na agro a jen banishuji, cili do 
nich naserte co jen to jde  
 
Warlockove: budete pomahat Channeler tymu, vasim ukolem je drzet na všech šmejdech dotky aby 
sli dolu co nejlepe  
 
Hunteri: budete (pokud budete v raidu) v tymech co likviduji addy. Pamatujte, že je vhodne mit stále 
aktivni spomalovaci past, aby se to tankum lepe natankovalo  
 
Magove + shadow priesti : budete v tymech co likviduji addy. Pojedete dmg jak svina, ale 
nepřeagrovat !!! Magove mohou pouzit Fire Shield aby předešli nechtene dmge z ohniveho deste  
 
Healeri: bude potreba mit na kazdeho tanka speciálně 1 healera a pak 2-3 healery na tanka Defenderu. 
Zbytek healeru (asi shamani) se budou soustředit na healovani raidu ! 


