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Illidari Council  

 
 
Složení raidu  
3 tankove + 1 mage s mrte hp equipem a s zhruba 16% spell hitem (přes talenty je 10% takze gearem 
aby mel +6% alespoň)  
7 healeru minimum, a jelikoz tento boj není nijak dps run tak není problem vzit vice  
 
Potřebné potky a ostatní buffíky  
Vsechni standartni elixiry, potiony ci flasky  
Healeri by si mělo připravit nejake mana regen věci, protože ten boj je hodne dlouhy  
Mělo by se použit nejaké jídlo co přidává životy, protože každý v raidu by měl mít přes 10k hp  
 
Illidari Council  
Je tvorem 4 jednotlivym bossem:  
Veras Darkshadow (rogue)  
High Nethermancer Zerevor (mage)  
Gathios the Shatterer (paladin)  
Lady Malande (priest)  
Dohromady mají 5.929.000 hp a jejich HP jsou sdilene (něco jako Twini, alekorat tohle jsou 
„ctyřčata“), takže padnou všichni naraz.  
Enrage je po 15 minutach  
 
Ability bosse:  
Je zde hodne random aspektu v tomto boji. Kouzla mají cd, ale bossovi je velmi často nepouzivaji 
hnedka jak mohou, ale kdy se jim chce.  
 
Veras Darkshadow (roguna)  
Deadly Poison: zasazeny dostane 1000 nature dmge ažou vteřinu po dobu 4s (4000 hp celkem). 
Nestackuje se  
Envenom: Ukončí ten Poison na člověku, ale da mu za 4,2-5,8k dmge. Nekryto udělá hned jak to 
nahodí poison, nekdy po par tikach.  
Vanish: stejne jako u rogun, proste zmizi. Zmizi na 30s. CD 1 minuta  
 
High Nethermancer Zerevor (mage)  
Arcane Bolt: dává ho na cíl, kterého má nejvíče v agru a tento volt způsobuje 13-15k dmge. Castí ho 
2s.  
Flamestrike: kdekoliv v mistnosti si přivola ohnivý sloup, která sežehne všechny lidi v okoli 10yd za 
4,6-5,4k dmge + na nich necha debuff co tika za +- 3k kazde 2s po dobu 12s  
Blizzard : Přivolá si kdekoliv v mistnosti dest. Test trva 12s a dava za 4,4-5,6k dmge každé 2s (má to 
průměr asi 20yd)  
Dampen Magic: je to jeji vlastní buff, který redukuje dmg co dostava o 75% a heal o 500.  
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Arcane Explosion: Když kdokoliv bude k němu blíže než 5yd tak boss zacástí tuto abilitu, která dává 
ohromnou dmge (přes 8k) což velmi rano končí smrtí jedince. Tuto abilitu casti jen když tam někdo 
vleze.  
 
Gathios the Shatterer (paladin)  
Hammer of Justice: stunne protivníka na 6s. Da to komukoliv nahodne koho ma v rangy (ta je 10-
40yd), cili da to jen tomu kdo je dal nez 10yd a zarve blize nez 40yd od nej.  
Seal of Command: jeho vlastní buff, který mu dává šanci, že se mu zvedne holy dmg o hodnotu 
rovnající se 70% jeho normální dmge zbrani. Je to na 30s. A ta holy dmg dává za 6,2-6,8k holy 
dmge.  
Consecration: dava za 2250 kazdych 3s po dobu 21s v okoli 10yd nej. Pouziva to zhruba kazdych 30s  
Blessing of Spell Warding: cil, na kterého to hodí je na dobu 15s immuni na magickou dmg. Může to 
hodit na kohokoliv ale pry to nejčastěji hazi na Lady Malande  
Blessing of Protection: cil, na kterého to hodí je na dobu 15s immuni na fyzickou dmg. Může to hodit 
na kohokoliv ale pry to nejčastěji hazi na Lady Malande  
Chromatic Resistence Aura: Zvýší všem 3 ostatním bossíku jejich ressist na všechny kouzelnicke 
skoly o 250 na dobu 30s. CD je 1 minuta  
Devotion Aura: Zvyší všem 3 ostatním bossům armor o 20% na dobu 30s. CD je 1 minuta  
 
Lady Malande (priest)  
Empowered Smite: Zasahne cil za 5,5-6k holy dmge. Casti to 2s a může to zamastit na kohokoliv v 
mistnosti protože to nemá nijak omezenou range. Castí to zhruba každých 30s.  
Divine Wrath: někoho v raidu (opet nahodne nemá to zadne range omezeni) zapalia da mu 5000 holy 
dmge + zanecha debuff co dava 2,5k kazdych 2s po dobu 8s.  
Reflective Shield: nahodi si stit , který ji chraní jak před fyzickou tak před magickou dmi. Stít 
absorbuje maximálně 25000 dmge. Zaroven ovcem pulku dmge reflekte zpet na utocnika. Dokud je 
aktivni spelly nemuzeme interruptovat. Je aktivni 20s nebo dokud ji nesundame  
Circle of Healing: healuje všechny 4 cleny Illidari Councilu za 95-105k. Casti to 2,5s a ma na to 20s 
cd.  
 
Jak na to je dat:  
 
Pull:  
Samotny pull je hodne podobny tomu u Maulgara. Tankující mage zacne castit pyroblast ci firebolt a 
pak si 2 tankove naberou Veras Darkshadow (MT2) a Lady Malande (MT3) – muzou chargnout a 
interceptnout. Posledního Gathios the Shatterer (MT1) by mel nastřelit hunter tankovi. Davat bacha 
aby se to nabagrovalo co nejdříve a nechytali healeři aggro, protože budou muset zacit healovat 
prakticky okamzite. Co je pry dobry napad tak dat tesne před pullem na tankujícího maga Blessing od 
Protection.  
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Rozmístěni:  
Mistnost v které se bojuje by mela byt pomerne velka s hromadou mista, takze by nemel byt problem 
se rozprostřít a nemackat se na sebe.  
 

 
 
Tankovovani - Veras Darkshadow (roguna) je v dolnim levem rohu, Gathios the Shatterer (paladin)je 
v dolnim pravem rohu, Since Zerevor (mage) se prakticky z mista nehne. Hlavne davat bacha aby se 
Lady Malande (priest) tankovala mimo dosah te arcane exploze. Vrch schodu je pro healery mimo 
line of signy takze nikdo tam nesmi lest (bude tam jen boss ale mage co ho tankuje by mel byt dole).  
 
Boj:  
Po uspesnem pullu (který je jako u maulgara alfou a omegou boje) zacina samotny boj. Není zde vice 
fazi jen 1, a je to v podtate tank and spank po celou dobu. Je potřeba davat bacha na to co bossove 
delaji a co mohou delat (uz mají cd na to rdy). Prostě předvídavost to chce. Je to vse o preziti.  
 
Krom tech co mají speciálně přiděleno něco jiného na praci (tankove a healeri, asi někdo na přerušeni 
healerky, atd) pojede cela dps do Gathios the Shatterer (paladin) protože priestka je furt umuni diky 
blessingum, k magovi nemuzou meele diky jeho aoe explozim a ten roguna tam dost často není.  
 
Každopádně po 15 minutach jdou do enrage a v podstatě instančně wipnou raid. Toto by se stát 
nemělo, ale pokud by se špatně přerušovaly healy tak to velmi realne hrozi.  
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Veras Darkshadow (roguna)  
Pomerne naklada meele malo, takze by ho mel snad udrzet 1 healer (MT2). Navíc se kazdou minutu 
vanishne na 30s. Obevi se znevu kdekoliv nahodne v mistnosti a použije na nekoho Drasly Poison a 
Envenom (uplne random na koho). Pokud ho znova nenabere tank tak beha po raidu a zabiji 
(healery). Předtím než se znovu oběví, tak by měl byt vidět trochu člověkem, vedle kterého stoji. Ten 
by to mel okamzite rici tankovy aby si dam dosel a přebral ho. Deadl poison nemuže být odstraněn, 
takže ho musí healeri healnout . Kombinace Blizzard / Flamestrike a Deadly Poison muze velmi 
snadno koho koliv zabit V tobe kdy je ve vanishy tak healer a MT2 muhou pomahat kdekoliv jinde 
bude třeba  
 
High Nethermancer Zerevor (mage)  
Po pullu Zerevor casti ten Dampen Magic na sebe, to musí okamzite mage spellstealnout, jinak 
dostane nepeknou slupku a nebude jak ho udrzet nazivu (proto asi tech +-16% spell hit aby mel 
jistotu ze neressistne). Pokud by se stalo ze by byl ressist je to v podstate wipe raidu. Mage musí na 
sobe ten Dampen Magic stále udrzovat a krast znova znova. Jelikož dps raidu jde do jiného cile 
nemel by byt sebemenší problem pro maga aby si udrzel aggro na Zerevovi aby ty hlavni spelly sazel 
bossik do nej. Boss pouziva uses Blizzard and Flamestrike na nahodnem miste v mistnost a každý 
kdo u toho stoji musí okamzite zdrhnout. Pokud nikdo nebude lest do 5yd blizkosti bosse tak se 
nemusíme bat exploze.  
 
Gathios the Shatterer (paladin)  
Pravdepodobne nejtezsi z těchto 3 bossiku. Dokaze hitnout MT1 za ohromne mnozství dmge. Takze 
by ho mel tankovat nejlepe vybaveny tank. Na heal to chce alespoň 3-4 healery.  
V době kdy dela Consecration musí každý od nej utect. Teoreticky bude buffovat ostatní 3 bosse 
Blessing of Spell Warding a Blessing of Protection, nicméně suverene nejčastěji to bude davat na 
Lady Malande (priest). Dáva je vždy oddelene nikdy neda oba naraz.  
Healeri musí davat bacha kdy si nahodi Seal of Command a ohealovat pote jako o život protože boss 
dama mrte dmge a není problem aby tanka zabil.  
Rada: healeri by se měli rozprostřít kolem nej aby nikdy nedostali Flamestrike ci Blizard všichni 
naraz  
 
Lady Malande (priest)  
Dava hodne malou meele dmg, hazi na MT3 ty smity a dava Divine Wrath nahodne kamkoliv do 
raidu (na nekoho) – navíc nemuze byt dispelnuto – musí se prehealovat.  
Jedna z nejdulezitejsich chvili v boje je když si nahodi Reflective Shield a zacne castit Circle of 
Healing. Vždy to chce mit rogunu + 1-2 magy kteří do ni jedou dmg. Jen co stit spadne, roguna ji 
musí přerušit jeji část. Pokud na sobe ten stit ma musí ji ten heal přerušit mage Counterspellem. 
Muzeme ji stit sundat a nebo jednoduše pocat az vyprcha.  
Zaroven bude mit na sobe pravdepodobne bud Blessing of Protection nebo Blessing of Spell Warding 
po celou dobu boje. Takze pokud je na ni BoP je přerušeni healu na magovi, pokud na ni bude BoSW 
je na rade roguna.  
Taky by mohl warlock na ni udrzovat po celou dobu Kledbu jazyku aby bylo vice casu zareagovat na 
přerušeni healu.  
 
Hlavne to treba dobre pullnut a uhybat sa Flamestriku a Blizzardu . 


