
Serpentshrine Cavern 
 

 

Trash 
 
Respawn pro trash činí 2 hodiny 
 
Elite Coilfang Frenzy (piraně) se spawnují kolem každého kdo skočí do vody. Čim déle ve vodě jste, 
tim více se jich kolem vás spawne. Despawnou se jakmile opustíte vodu nebo zemřete. 
 
- před Hydrossem the Unstable 
 
- Po zabití Hydrosse se tento trash už nerespawnuje: 
Pack type 1 
 
[71 Elite] Coilfang Beast-Tamer x 1 
[71 Elite] Coilfang Hate-Screamer x 2 
[71 Elite] Serpentshrine Sporebat x 2  
 
Ideálně mít 5 tankovacích classů, popř. se sporebati dají pacifikovat (nejlépe ovcí) před a po enrage. 
Coilfang Hate-Screamers silencují, je třeba je tankovat od raidu. Zabíjí se Coilfang Beast-Tamer, 
sporebati se tankují (nebo pacifikují) - náhodně chargují (dmg+stun). Po smrti Coilfang Beast-Tamera 
sporebati dostanou enrage, během kterého nejdou pacifikovat. Zabijte Coilfang Hate-Screamery a 
nakonec sporebaty. 
 
Pozn.: Pokud se sporebati ovcují dostatečně daleko od tamera, nemusí dostat enrage. 
 
Underbog Colossus 
 
[72 Elite] Underbog Colossus je celkem lehký trash mob, který má 3 různé "módy". Plive jed na cca 
20y, zanechá po smrti velmi silnou dotku na melee, nebo po smrti spawne 2 menší addy (cca 100k hp 
každý) 
 
 
Plošina kolem Hydrosse the Unstable – elementálové s málo hp ale velkým aggro rangem – probíhá 
se. 
 
- po Hydrossovi the Unstable 
 
- Po zabití The Lurker Below se tento trash už nerespawnuje: 
Pack type 2 
 
 
[71 Elite] Vashj'ir Honor Guard x 1 
[71 Elite] Coilfang Shatterer x 2 
[71 Elite] Coilfang Priestess x 2 
[71 Elite] Greyheart Technician x 4  
 
Honor guard a shattereři se tankují, priestky ovcují (mají velmi silný heal a silence, proto je nepouštět 
ani na chvíli z ovce). Raid zabíjí prve techniky, pak honor guarda. Po něm přijdou na řadu shattereři a 
poté priestky. Žádná věda. 
 
Vařící water 
 
Po zabití trashe na všech plošinách (6 skupin Pack type 2) se začne voda pod moly vařit a zabije 
všechny piraně. Ve vodě nyní dostanete dotku která tiká za 500, což je ale méně než způsobí piraně. 
Voda se přestane vařit s prvním respawnem packů na plošině. 
 
 


