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Azgalor  

 
 
Buffs, Potions and Gear  
Shadow protection buff a Medaillon of Karabor mohou hodně pomoci resistnout Howl of 
Azgalor, užitečné zejména pro healery.  
 
Bossovy Ability  
HP - 4,200,000  
Melee - 7-8k do plátů  
 
Cleave - Azgalorova frontální cleave za 10.000 dmg  
 
Rain of Fire  
Abilita velice podobná warlockému kouzlu Rain of Fire. Oheň prší v okruhu 20 jardů a 
způsobuje 1619-1881 fire dmg každé 2 sekundy po dobu 10 sekund, navíc aplikuje 
nedispelovatelný debuff jménem Unquenchable Flames, který způsobuje 1250 fire dmg 
každou sekundu po dobu 5 sekund. Dešti se dá vyhnout s použitím Divine shield/Ice 
block/Cloak of shadows. Používá jej velice náhodně.  
 
Howl of Azgalor  
AoE silence s dosahem 99 jardů, který trvá po dobu 5 sekund. Používá jej od samého počátku 
fightu a pak každých 15-20 sekund. Dá se mu vyhnout použitím Ice Block/ Divine Shield. 
Thrall musí být držen ve vzálenosti větší než 100 jardů od Azgalora, protože když jej zasáhne 
abilita Howl of Azgalor, tak se Thrall zapojí do boje, což prý nechceme, protože Rain of Fire 
jej může zabít mnohem dříve, než je vůbec Azgalor blízko své smrti.  
 
Doom  
Kástí jej každých 45 - 50 sekund na náhodný cíl. Na zasaženého to umístí debuff se jménem 
Doom, který zasaženého po 20 sekundách usmrtí. V okamžiku kdy cíl zemře, na jeho místě se 
spawne Lesser Doomguard s 62.000 HP, který musí být tankován. Abilita Doom není kástěna 
na MT a nelze se ji žádným způsobem vyhnout, nebo se jí zbavit.  
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HP - 64,000  
Melee - 2400 damage do plátu  
 
Warstomp - periodicky dělá Warstomp, který dává 1250 dmg a omráčí každého v jeho 
dosahu na 2 sekundy. (ten dosah je imho 8 jardů, tedy melee range). Warstom nepůsobí ztrátu 
aggra u tanků.  
 
Cripple  - spomaluje pohyb a rychlost útoku aktuálního cíle o asi 50%. Jediný doomguard je 
schopen tuto abilitu udržovat prakticky neustále nahozenou, protože ji proužívá velmi často.  
 
Thrash - šance při zásahu, že do zasaženého cíle dá okamžitě 2 extra další útoky.  
 
Mobové  
 
Všichni mobové mohou být stunnování a fearování. Undeadi mohou být Shacklování, démoní 
mohou být banishnuti popř. fearnuti. Necromanceři mohou být mind contrulnuti/sheepnuti.  
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New Mobs  
 
Giant Infernal  

HP - 130,000  
Melee - 2000 fire damage  
 
Flame Buffet- zvyšuje 
obdrženou fire dmg o 50 na 
dobu 60s. Stackuje se 
donekonečna a je aplikován na 
cíl nejvýše na aggro listu. Může 
být dispelnut.  
 
Immolation Aura  - spaluje 
blízké nepřátele, tedy nás, za 
414 - 456 fire dmg každé 3 
sekundy.  
 
Banishovatelný/Fearovatelný  
 
 
 
 
 
 

 
 

Fel Stalker 
HP - 100,000  
Melee - 2400 damage do clothu/600-
800 do plátů  
 
Mana Burn  - spálí 1140-1260 many z 
aktuálního Fel Stalkerova cíle a 
způsobí zranění rovné polovině 
spálené many (570-630). Dá se 
přerušovat.  
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Vlny mobů  
Pužijeme jednoho huntra a jednoho wara k tomu, aby jsme z každé vlny vytáhly min dva 
moby a zavedeme je ke skupině tauren warriorů a ke skupince s Thrallem.  
 
Vlny přicházejí každé 3 minuty s vyjímkou vlny č. 8, která nám nechává celkem 4 min do 
příchodu bose.  
 
 
Vlna č. 1  
6 Abominations, 6 Shadowy Necromancers  
 
Sheepnem/fearnem většinu ze Shadowy nekromancerů. Melle začne kilovat Neckomancery 
jednoho podruhém a zajistí přerušování kástu jejich spelů.  
 
Vodiči si naberou po jedné abominaci a dovedou je ke kempu taurenů a k Thrallovy, čímž je 
zapojí do bitvy. Tanci shromáždí abominace na jedno místo. Ranged se zaměřuje společně s 
melee na jednotlivé nekromancery do doby než tanci zavelí k AoE.  
 
 
Vlna č. 2  
5 Ghouls, 8 Gargoyles, 1 Frost Wyrm  
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Tentokrát Gargoyly přilétnou z míst, odkud přícházejí ostatní vlny mobů a Frost Wyrm 
nalétne ze stejného směru, od pravé věže z pohledu od Thralla.  
 
Warlock si opět vybuduje aggro na Frost Wyrmovy a odtáhne jej od raidu. Každý na něj 
naháže nějakou dotku, melee aspoň plivne jeho směrem.  
 
Pokud chytneš aggro od Gargoyly, snaž se od ní utíkat pryč a donutit ji tak přistát. V 
okamžiku kdy přistane si ji nabere někdo z tanků, gargoyly se pak naskládají na hromadu s 
ghůly a jede se AoE.  
 
Když je všechno mrtvé, fokusne a dorazí se Frost Wyrm.  
 
 
Vlna č. 3  
6 Ghouls, 8 Giant Infernals  
 
V této vlně příjde 6 Ghůlů a navíc pak ještě spadne 8 meteorů ze kterých se vyklube 8 Giant 
Infernalů. Dopadají ve velkém kruhu se středem kousek před Thrallem.  
 
Main tanci si naberou aggro na Ghůlech. Pokud to zvládnou 2 tanci, jako že jo, tak ostatní 
jdou pomoci s tankováním Giant Infernálů.  
 
V této vlně není třeba kitovat moby, protože dopad Infernalů napuluje NPC v jejich okolí.  
 
Giant Infernálovou by měli být fearováni a banishováni. Tauren warriori a ostatní NPC jsou 
schopny v pohodě tyto moby tankovat. První by na řadu měli přijít Infernálové tankovani 
NPC, zatímco zbytek je banishován a fearován. Infernály by jsme neměli shromažďovat na 
jednom místě kvůli jejich Immolation autře a Flame Buffetu.  
 
Je několik možností jak se s touto vlnou vypořádat:  
a) Jako první AoE ghůly a pak se vypořádat s infernály.  
b) zabít některé z infernálu, AoE ghůly a poté pobýt zbytek infernálů.  
c) zabít všechny infernály a poté AoE ghůlů.  
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Vlna č. 4  
6 Fel Stalkers, 8 Giant Infernals  
 
Fel Stalkeři jsou smrtelně nebezpeční kvůli své abilitě Mana Burn, kterou spaluje 1200 many. 
Musejí být tankování, tauntování z mana userů a bleskem vyaoečkování.  
 
Způsob vypořádání se s touto vlnou je stejný jako u vlny č. 3 co se týče Giant Infernalu.  
 
Možné varianty:  
a) první AoE stalkery a pak pozabíjet infernaly  
b) zabít některé z infernálů, AoE stalkery a pak dorazit infernaly  
c) zabít všechny infernaly a pak AoE stalkery  
d) nechat melee pozabíjet stalkery a ranged nechat jen na infernaly  
 
Vlna č. 5  
4 Abominations, 6 Fel Stalkers, 4 Shadowy Necromancers  
 
Tanci si naberou Abominace a Fel Stalkery na kterých si budu jí aggro, zatímco mele a ranged 
zabijí 1-2 Nekromancery. Zbytek nekromancererů je ofcován, fearován (přikláním se k tomu 
vybít kástery a pak až všechno ostatní)  
 
 
!!!! Vlna č. 6!!!!  
8 Shadowy Necromancers, 6 Banshees  
 
Tato vlna je o něco těžší než všechny předcházející a hrozí zde potencionální nebezpečí toho, 
že tank bude vanšotnut Shadowbolty/Banshee Waily. Tanci se tedy postavý před raid a 
schytaní první vlnu dmg (navrhuju zde použít klidně Shield Wally). Heal musí být nachystaný 
pokrýk obrovskou dmg kterou tanci schytají.  
 
Poté co tanci schytají aggro od přicházející vlny, sheepneme/fearneme Nekromancery. Melee 
by mělo začít kilovat Banshee, protože jejich Anti-Magic shield může být během AoE 
nepříjemný.  
 
Ranged by měli focusovat Shadowy Nekromancer a snažit se Counterspellovat jejich ability.  
 
Vlna č. 7  
6 Giant Infernals, 2 Fel Stalkers, 2 Crypt Fiends, 2 Ghouls  
 
Tanci si naberou aggro na Stalkery, Fiendy a Ghůly.  
 
Během doby co si tanci budují aggro, ranged a melee se postará o některé z Giant Infernalu. 
AoE na skupinku mobů u tanků a poté doražení zbývajících infernalů.  
 
Vlna č.8  
4 Abominations, 4 Crypt Fiends, 2 Fel Stalkers, 2 Shadowy Necromancers, 4 Banshees.  
 
Tanci si naberou Abominace, Crypt Fiendy a Fel Stalkery. Nekromanceri se ovcují. Melee 
začne kilovat Banshee. Ranged může pro začátek pomoci melee, tedy aspoň do doby než si 
banshee nahodí štít, pomot se jede AoE na ostatní moby.  
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BOSS FIGHT  

 
Azgalor příjde ze stejného směru jako předtím chodili vlny trashe. Pokud jej budeme 
potřebovat spomalit, pár rogun na něj může použít Distract.  
 
Azgalor musí být Misdirektnut co nejdříve na main tanka, takže nebude moci naagrovat 
Thralla. Pokud napadne některá z NPC u vstupní brány, použijeme i přesto Missdirection.  
 
15s poté co začne fight s Azgalorem začně používat Howl of Azgalor a bude jej dále používat 
každých 15 - 20s. MT musí být neustále natopován a měli by na něm po celou dobu být HoT, 
aby se nestalo že bídně zahyne během silence  
 
Azgalor na náhodného hráče velice často, neli konstantně, kástí Rain of Fire. Raid musí být 
rozsprostřen a neustále se musí přesovat mimo oblast této ability. Main tank musí ustát dmg z 
Rain of Fire pokud jej z jakéhokoliv důvodu dostává, tzn boss se nepřesunuje.  
 
Po 40-45s ve fightu Azgalor použije svoji abilitu Doom a dále pak toto svinstvu užívá 
každých dalších 40-45s. Doom po 20s zabije zasaženého hráče a spawne se Lesser 
Doomguard. Tomuto nejde žádným způsobem zabránit. Hráč zasažený Doom musí vyběhnout 
k místu, kde na něj čekají démon tanci s healery. Zasažený by neměl umřít dříve než k tankům 
doběhne, protože démon se z něj spawne tak jako tak.  
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Na tomto tankovacím spotu by měli být dva tanci a healer. Pokud s touto částí fightu budeme 
mít potíže můžeme přídat o tanka nebo healera navíc.  
 
Lesser Doomguar by měl být tankován poblíž Thralla. Pokud Thrall a jeho parta napadnou 
Doomguara, měl by stále zůstat mimo dosah ability Howl of Azgalor, díky čemuž se nezapojí 
do samotného fightu s bossem.  
 
Thrál a jeho parta jsou bez problému schopni se s Doomguardy vypořádat, a proto by jsme 
jich najednou neměli mít nahoře více jak 1-2.  
 
Na konci fightu na sobě tanci budou mít tak 3-4 Doomguardy, které pak po smrti Azgalora 
musíme zabít.  
 
Azgalor dává velmi velké rány a healeři tedy musí být v pohotovosti a makat na healu tanka.  
 
Držet každého natopovaného a včas utíkat z Rain of Fire je naprosto klíčové v tomto fightu. 
Boj s Azgalorem zabere cca 5 min, tzn že procne asi 7-8 abilita Doom..... 


