Dragon Blade II

A titkos helyekre vissza lehet menni miután meggyújtottuk a gyertyát. Az hogy rögtön leírom hogy
mi lesz ott, mit kell csinálni, az nem jelenti azt hogy meg is kell csinálnunk. A titkos helyeket pedig
ajánlott megcsinálni...

Egy kard legendája -- Első fejezet

Egy kisebb faluban kezdjük aminek a neve Adea. Itt egy kis párbeszéd majd északra van két ember.
Az egyik gyümölcsöt árul (gyümölcsöt venni sztem pazarlás) és mellete van egy másik aki fegyvert árul.
Vegyünk egy bumerángot. Majd tovább északra a fogadóba. Menjünk Kynohoz és így elkezdődik
egy hosszabb párbeszéd. Ha vége, este lesz és mehetünk az erdőbe(Tarren).

Itt tegyünk egy kis kitérőt keletre ahol egy kisebb tó látható. Most az érdekes hogy egy fa alatt
találhatunk egy vörös ládát. Kinyitva meggazdagszuk egy sötét gyémántkővel  és egy 
védelmi tekerccsel.
Majd az erdő kijárata délre van. Miután kijutottunk sétáljunk le a déli kikötőbe ---bejátszás---

Nappal van. Menjünk a falu bejárathoz közeli mentés ponthoz. Mentsünk!
Majd menjünk Scotthoz és Kynohoz. ---bejátszás---.
(Van egy nő a faluba akitől ahol elválaljuk a nyálkagyilkolást akkor asszem eltünnek a nyálkák
a hajó kalandig, így nem lesz lehetőségünk gyakorolni)
Menjünk ki a faluból majd egyenest EruaHOZ mert előtte a világtérképen mentsünk.
Majd menjünk be és kicsit nyugatabbra található egy ember aki pár gyerek focijára indít fogadást.
Fogadjunk és nyerjünk 1500 ROF -ot. Fogadó pénzért adjuk el kártyáinkat.

Fogadás menet:
Fogadjuk mindig a maxot (99).
Majd fogadjunk az egyik oldalra.

Ha veszítünk, betöltjük az állást és megyünk fogadni újra.
Ha győzünk, kimegyünk a városból és mentünk, azt megint megyünk fogadni.

Miután megvan vegyünk egy sátrat  és egy kardmesterség #1-et. 
Azután veszünk azt amit akarunk csak hosszú kardot és HP töltő tárgyat ne!
Majd irány dögleszteni nyálkákat Tarrenbe.
Fogadóra ne költsünk mer ott (a játék elején leírt vörös láda melleti) tó ami hasznosítható
egy full feltöltő drogként vagy hasznosíthatjuk sátrunkat a világtérképen.
Fejlődjünk egész 10-es szintig. (Fejlődésre ajánlom Amy tréning jét, Kyno kardmesterségét)
Majd menjünk újra a déli kikötőbe eladva összes számunkra hatástalan tárgyat és menjünk
a faluból a kikötőbe. Menjünk a jobb oldali hajóhoz ---bejátszás---. Menjünk az innen délnyugat felé
forduló hajóhoz.---bejátszás---

No, a hosszú bejátszás után kezdetét vette a játék azzal hogy megtámadt egy kalózhorda hajón.
Most következi egy kis minigame, a FAQ-t jól olvassuk el!
A felbukkano helyek a hajó szélein is lehetnek úgyhogy lehetőleg azt is nézegessük.

Majd első harcunk egy 4-es kalóz csapat lesz. Azt mentsünk! Át a hajóra ott egy 2-es és egy 3-as
kalózcsapat. Döglesszük meg őket azt a kék villogó pontokon akció gomb(enter).
Tipp:- ne menjünk el a gyujtáskor azonnal hanem áljunk meg és nézzük meg hogy mozognak
a lágok azt egy kisebb tervel menjünk onnan.
           -először a bal oldalit meg a jobb oldalit gyújtsuk meg mert bajos lesz a baloldali ha a középsővel
kezdjük.

Miután végeztünk ---bejátszás--- kikötünk egy szigeten.
Egyelőre itt a barlangig senkinek se kell végigjátszás úgyhogy onnan írom tovább.

Leesve találunk északra egy gombot. Ne nyomjuk meg! Mentsünk!. Menjünk ki.
Jobbra, elágazásnál le, jobbra a csontvázaknál nyomjuk be a gombot, majd vissza a
kiinduló helyre. Balra le, elágazásnál jobbra, elágazásnál balra, elágazásnál le.
majd az ujabb csontvázas térbe benyomni a gombot, odafele sajnos földrengető hang és rászkodás
közepette sziklazuhany. Tologasuk el az utból aztán vissza a mentési ponthot. Mentsünk!
Majd nyomjuk be a gombot utánna kiinduló helytől balra le, elágazásnál jobbra, elágazásnál
jobbra, sziklát elnyomni azt kifele. ---bejátszás---

Ártatlan áldozat      Második fejezet

És lőn csoda új faluba értünk. Itt egy kisebb párbeszéd azt mentsünk! Majd a fogadó partra nyiló részénél
ugrál egy gyerek. Beszéljünk vele, majd a fogadótól kicsit délebre van egy fehér hajú kék ruháju férfi,
azzal is beszéljünk. Utánna a falu délkeleti részén egy láda tetején van 300 Rof .Utánna mentsünk és nézzünk körül a
 faluban, ha meguntuk menjünk az északra található erődféleség felé.---bejátszás---. Blunnaba visszatérve mentsünk! 
Majd menjünk át Tarrenen vissza Adeaba. Mentsünk, majd menjünk a fogadóba, ott a fogadossal beszéljünk
---bejátszás---.
Fel a lépcsőn, 3. szobába. Beszéljünk Kynoval majd újra át Tarrenen (Későbbiekben egy minigamehez
amit nem kötelező végigvinni szükséges lehet nyíl, vegyünk amennyit gondolunk (20-30 sztem elég).
Átjutva keleten a léghajókikötőbe.
Ott a házban beszéljünk Marwinnel.---bejátszás---

A léghajón nyilazos minigame. Mentsünk!Menjünk a hajó jobb alsó sarkába és a ládát kinyitva 
gazdagodjunk meg egy Phoenix Downnal és 3 gyógyitallal. Majd mentsünk megint.
Álljunk a hajó északi oldalára és kezdjünk nyilazgatni, ha nem akarunk akkor menjünk
a felkiáltó jeles emberhez és mondjuk hogy elég volt. Ha nem és teljesítjük a katona döglesztést
akkor kapunk 140 exp-t meg 15 íj mesterséget (sajnos ezután rögtön nem tudunk menteni úgyhogy
nyilazás közben érdemes menteni).
Ha megvolt akkor jön a másik hajóra mászás. Menet: nyomjunk entert védekezéshez és várjuk meg
amíg a két hordó elmegy azt enter, lépjünk 1-et (ügyesebbek 2-öt vagy akár 3-mat is) és újra enter.
Miután átjutottunk harc, majd balra harc, ládát kinyitjuk és gazdagszunk: 600 Rof, 2 gyógyital.
Majd vissza, lépcsőn le, lejutva le a ládákhoz, megnéz, majd katonákhoz ,harc.
Utánna át kell kutatni még a Kyno mögötti hordókat és a lépcsőn lemászva leghátul a ládákat.
Aztán vissza Kynohoz ---bejátszás---.

Újra át Terranon Adeaba. Mentsünk és irány a fogadó ---bejátszás---.
Katonákkal harc,---bejátszás---.

Menekülés     Harmadik fejezet

---bejátszás---
Este van. Menjünk teljesen jobbra aztán észak-keletre, be a börtönbe.
1.szint: Harc. Aztán mentsünk. Még most szólok hogy vannak könyves polcok amiről érdemes olvasni.
Ha kell egy kis +, akkor menjünk le a lépcsőn és meggazdagodhatunk 3 láda tartalmával:
 - 200 Rof
 - Ferde íj, 2 gyógyital
 - 2 érzéstelenítő, 10 nyíl
Majd vissza és mentsünk!
A berácsozott szállásnál baloldalt van egy kar, húzuk le, majd fel a lépcsőn!
2.szint: balra található egy kar, ne foglalkozzunk vele, hanem öljük meg a jobb oldalt lévő katonát,
majd fel a 3. szintre.
3.szint: Itt tologatni kell a gomb benyomása által a 3 tárgyat a kézzel mutatott helyre,
vázlatos segítség van csak:
Első: Jobbra-fel-balra-le
Második: Jobbra-fel-jobbra
Harmadik: Le-fel-balra-fel
Kinyílik mind a két ajtó és mehetünk felfele a 4. szintre.
4.szint: Menjünk balra, fel a lépcsőn, kart lehúzni északon katonát megdöglesztjük
majd az 5. szintre vezető lépcsőnél kart húzzuk le és menjünk vissza menteni.
1.szint: öljük meg a szálláson a katonákat, húzzuk le a kart, aztán mentsünk és fel a 5. szintre.
5.szint: itt a gerendákon nem igazán tok segíteni. Ügyeskedjünk. Majd fel a 6. szintre.
6.szint: itt a kristályokat ebben a sorrendbe kell beállítani a bal oldalitól jobbra:
Kék, barna, zöld, sárga, lila. 

                   lila                sárga
     kék                                            zöld
                             barna


Azt húzzuk le a kart és öljük meg a délre lévő katonákat, ott balra
pedig egy láda ami meggazdagít 2 Phoenix Downnal és 2 Gyöngykristállyal.
Majd le az 5. szintre.
5.szint: ügyeskedjünk megint és jussunk a létrához.Fel.
Nina: itt baloldalt találunk egy ládát és gazdagságunk megnő 4 gyógyitallal és 15 nyíllal.
Majd fel, 2 harc, menjünk ninához és menjünk az jobb-felső létrához. Fel és beszéljünk Kynoval.
---bejátszás---
Terranba vagyunk. Menjünk dél fele a léghajó kikötőbe ott a házba ---bejátszás---
Kynoval menjünk vissza beszéljünk Ninával ---bejátszás---

Clyllben vagyunk. Miután kijöttünk, egy kis monológ, azt menjünk északra be a barlangba.
Ott jobbra-jobbra-jobbra-le-jobbra-le. ---bejátszás---. Jobbra, mentsünk!

TÜKÖRVILÁG:
Menjünk balra vissza az erdőbe. A lépcsőn le majd nyugat fele. Észak majd nyugat.
Majd a hegyen felmászva, át a tón : mégegy hegyet mászni. Északkelet és utánna
találunk egy tót és előőtte egy hegyet közötte ösvényt. Nem lehet eltéveszteni az
ösvényt, majd menjünk be a barlangba. A barlang leg nyugatibb részében egy szikla mögött
egy ládát találunk amely gazdagabbá tesz egy nehéz karddal és 2 gyógyitallal. Lehetőleg
ne használjuk a kardot. Majd a legészakibb részén ahol világosabb van van egy tükör.
Ha megszereztük a sötét gyémántkövet gazdagságunkat elveszítve bejuthatunk egy
savas esőjű minivilágba. Tartsunk északra és a hexagramma (kék izé) mellet gyújtsuk meg
a gyertyát és menjünk el innen. Majd vissza Clyllbe és mentsünk!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tartsunk az északi barlang fele, bent északra és a város tehát másik részén a fegyverboltba.
Ott az egyik szobába ahol Nina meg egy "öreg" van. ---bejátszás és egy kis harc---.
A szobából kijövet balra található az ól bejárata ahol kijuthatunk. ---bejátszás---.
Majd ott le a barlanghoz. Harc. Kelet ---bejátszás--- újra kelet, mentsünk!
Kelet, dél, elágazásnál kelet.(Érdemes a fal mellett menni ha nem vesszük
észre a csapdákat, ha az elágazásnál tovább megyünk néhány embert
megmentve kapunk egy kis gazdagságot)Északra harc. Majd kelet.
Kelet, dél és ki dél kelet fele.---bejátszás---. Nyugat, kis sziklás minigame,
le a hegyen, tón át, délkelet. Északra található egy barlang ott át és balra fel
mehetünk egy félköríves pályán ahol kiérhatünk a peremre.---bejátszás---

Zhifay Hajnala     Negyedik fejezet

Választási lehetőségnél mentsünk majd folytassuk az egyik kiválasztásával.

Amy-Marwin:

---bejátszás---,majd ágyús minigame.

Tipp:-először a nyílasokat probáljuk lelőni.
          -az ágyúsoknál középre célozzunk
          -az állapot százalékának megfelelően kapunk bónusz exp-t

Miután lezuhantunk, feleb egy kicsivel találjuk Marwin véres léghajós sapkáját.
---bejátszás---. Suane erdő. Nyugatabra egy mentési pont. Mentsünk! Kelet utánna
észak. Szikla mögötti láda gazdagsága  egy sötét gyémántkő és egy védelmi tekercs. 
Dél, nyugat, nyugat, nyugat, dél, délnyugat, dél, elágazásnál dényugat és ki. Térképen mentsünk!
Majd fel a választó-hg-be. Választó-hg. Drogos vízzel töltsük fel magunkat. Nyugat, észak,
tón át. Nyugat, elágazásnál dél. Kelet elágazásnál dél, elágazásnál nyugat és dél, nyugat és ki.
Utánn északra Arrudo-ba. A tárgybolttó délre van egy virágos rész---bejátszás---, majd északra
található egy ember akinek van madártápja. Észrevétlenül jussunk el a kék pontra.---bejátszás---.
Majd a tárgybolt felett északnyugatabra ül egy kerti-étkező asztalnál Marwin. Kis párbeszéd.
(Választásnál ha lehet ments!)

Kyno-Nina:

---bejátszás---. Clyll erdő. Most vázlatosabban: délnyugat fele található a kijárat Clyll bejáratától
nyugatra. Kint esetleg lesátorozhatunk de mentsünk is! Északnyugatra pedig ismerős faluba
érkezhetünk. Wronnel. A fogadóban Ninát látjuk bemenni az egyik szobába, menjünk mi is be!
Kis párbeszéd után Karinával találkozunk aki ismét csatlakozik hozzánk. Ki Wronnelből
és rá a sárga pontra.---bejátszás--- Madárüldözős minigame (tipp: maradjunk egy fánál, egyszer
úgyis oda kell repülnie)

Ninával vonuljunk ki a hátból azt egy kis párbeszéd.
Kyno-Karina esténél lehet feltenni kérdéseket. Jól válasszunk mert csak egy választ kaphatunk.
(De ennek különösebb fontossága nincs). ---bejátszás---
Kynoval menjünk  a falu déli részén található jegyirodába, beszél a tulajjal, egy kis párbeszéd.
Majd menjünk a fogadóba és beszéljünk a tulajjal. Majd megindul az óra:

1-beszéljünk újra a fogadóssal, ki a fogadóból, mentsünk!
2-menjünk a falu nyugati részén lévő vásártérre, a farkasárus mellett van egy vöröshajú nő, beszéljünk vele.
3-menjünk a vásártértől északnyugatra lévő tárgyboltba és beszéljünk a tulajjal.
4-délebre az íjászosnál van két feketehajú, vörös ruhás gyerek, beszéljünk a jobboldalival.
5-vissza a fogadóba és ott lesz Karina, kis párbeszéd után irány a kikötő.---bejátszás---

És megint lőn csoda új faluba érkeztünk (Gleonal). Menjünk a vásártérre. A kutyát áruló mögött
van egy láda aminek gazdagsága 2 gyógyital. Majd ki a világtérképre és mentsünk.
Vissza a vásártérre, de csak 4500 Rof-fal!  A part északi részén kicsit keletebre van egy gazdagító láda
aminek ereje 200 Rof és 2 gyógyital.
Mert kell a vásártérről:
-2 energia talizmán
-1 kristály tessa

Majd a vásártértől nyugatra, a part fel van egy ember aki átvisz 600 Rofért a Bánya-szigetre.
Mert kell a bányász-szigetről:
-1 csákány
-2 fekete nyálka
-2 könnyű sisak

BÁNYÁSZ-SZIGET:

De még ne menjünk el. Hanem a bány 2. szintjén (észak, elágazásnál kelet, elágazásnál dél) gyújtsuk
meg a gyertyát. Az ezüstkristály pedig a 3. szinten található északkeletre, amit a településben egy vöröshajú nőnél
elcseréhetünk detektor ra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Addig bányásszunk ki:
Mindenkinek: 4210 Rof-ot:   2 fegyverforgatás #2, 1 tolvajkodás # 1,2, 2 Fegyverforgatás #1, 
1 varászlatok könyve # 1,2 (Ninának).
+++Íjásznak: +1100 Rof-ot:  1 Íjmesterség # 1,2,3 , 1 íjász fejpánt.

Majd a mólónál (kikötő féleség) ott van az az ember aki átvitt és vissza is visz ha akarjuk ingyen.
Tehát menjünk vissza és mentsünk. Majd Arrudoba kell mennünk Malia erdelyén át. Szal ha gyorsak
akarunk lenni a falu kijáratánál van egy szalmakalapos férfi aki ad lovat. Majd menjünk ki a faluból az erdőbe.
Malia. Menjünk csak az ösvényen keresztül. (Útközben amikor először látjuk meg a folyót, jól jegyezzük
meg a tőle északkeletre található bokrot, erre a helyre még vissza kell jönnünk. A másik hogy majd látni
fogunk egy barna mentésponthoz hasonló feltöltőt. Vagyis mellé álva megint csak, {mint a játék elején}
mellé állva és akció gombot nyomva használhatjuk full-feltöltő drogként. Jó edzési lehetőség már aki gyenge).
Az ösvényen tovább haladva elágazás, itt jobbra át a hídon, majd délre megint az ösvényen keresztül haladjunk,
Útközben még egy drogtó.

TITKOS BÁZIS 1.RÉSZ:

Ne menjünk Arrudoba rögtön hanem menjünk a választó hegységbe.
Választó-hg. Észak, elágazásnál nyugat, észak, elágazásnál kelet. (Aki tervezi hogy most "taktikusan",
megpróbálja átvinni a Titkos bázist az ne vegye meg a kardmesterség #2-t, ha nem akkor gazdagítsa magát)
Dél azt ösvényen keresztül mégegy drogtó. Aztán ki, délre és át Suane erdejébe.
Suane erdeje. Észak, északkelet ott metési pont, mentsünk, azt északkeletre 2 katona, "beszéni" velük
aztán pedig irány Arrudo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---bejátszás---. No a hosszú bejátszás után menjünk ki a fogadóból és már megint csoda lőn, új falu.
Menjünk délkelet fele és a kalapácsos ember mellet menjünk tovább az úton és látni fogjuk Marwint ahogy
elhalad melőlünk. Menjünk utánna, észak fele át a két ház között, jobbra a labdázosoktól majd felfele a lépcsőn
és az étkező asztalná tovább haladva megint látjuk Marwint, most is menjünk utánna. Majd innen nyugatra
a fogadóhoz és ott menjünk lefele, megfordulunk és megint látjuk Marwint, Ezuttal menjünk kelet felé és
a kalapácsos embernél a két ház között megint át és ott van Marwin. Kis párbeszéd után...

TITKOS BÁZIS 2.RÉSZ:

Lehet hogy sietnünk kell de ha kell tikos bázis akkor még bőőőven ráérünk átmenni Malia-n Glonalba
ott a déli tengerpartra felszedni Ninát meg Karinát. Vegyünk lovat ha kell
és menjünk újra oda ahol a két zöld katona elküldött. Menjünk kersztül azon az úton fel a léghajó
romokhoz és ott nyugatabbra van egy kisebb szikla darab és egy lyuk. Másszunk bele majd lent
találunk egy számítogépet melyet bekapcsolva elveszítjük sötét gyémántköves gazdagságunkat
és új kapu nyílik meg. Át rajta gyújtsuk meg a gyertyát aztán viszla (menjünk onnan). Aki "golyózni"
szeretne az átkutathatja a bázist ahogy leírom, de valszeg nem vagyunk erősek úgyhogy kerüljük a
harcot futással!

Északnyugat.Aztán észak és ajtón be. Ott északnyugat és egy könyvespolc féleségnél találunk egy varázsgyűrűt.
A számítógépet ne kapcsoljuk át! Majd ki és próbáljunk eljutni a kicsit délebre látható számítogéphez.
Kapcsoljuk be! Majd ki és a bejárattól északnyugatra (újra) látni fogjuk hogy kinyílt egy ajtó és be tudjuk
kapcsolni az utolsó számítógépet.Majd ki és ott ahol találtunk egy varázsgyűrűt, annak a teremnek a
bejáratától menjünk nyugatra, a létrán fel és ezeket a tárgyakat keressük:
Fegyverforgatás#2 ( Marwinnek ), mechanikus íj, 10 nyíl, lélekrabló tőr. Aztán ki a bázisból és mentsünk és
keressük a gyógynövényt!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menjünk Suane erdelyébe ha nem ott vagyunk és írom a gyógynövény lelőhelyét a bejárattól.
Mentési ponttól délkeletre haladva látni fogunk egy tót. egy tót. Nem messze tőle
északra (vagyis felette) van egy lilán villogó növény, azt szedjük ki és gazdagságunk magaslik
egy gyógynövény  társaságával. Egy kis párbeszéd, utánna harc és menjünk vissza Arrudoba,
vissza a fogadóba. ---bejátszás---.
Menjünk a legnyugatibb szobába és mossuk le a sebet. Aztán szereljük fel a mechanikus íjat (és
ha mágusok vagyunk akkor a varázsgyűrűt). Mentsünk! Majd menjünk ki a fogadóba és keletebbre beszéljünk
Ninával. (Íjász kasztot a falu nyugati részén lehet felvenni).

Malia erdeje. Már csak egy pár lépés után azonnal észrevehetjük hogy a postagalamb elrepül,
feladatunk pedig hogy megszerezzük:

-menjünk az ösvényen, közbe át az északi hídon. Jegyezzük meg. Majd tovább az ösvényen és menjünk
délnyugat fele amíg egy kis félszigetre érünk, ott ismét látjuk elszállni a madarat.
-vissza és át az északi hídon, és ismételt galambrepülés.
-menjünk újra vissza a hídon és folytassuk az ösvényen amíg elágazásokhoz nem érünk, mert itt
menjünk északnyugat fele. Egy nagyobb tót látunk. Menjünk a tó északi részére és ahogy leírtam
abban a bokorban (vagyis a tótól északkeletre) van a postagalamb.
-menjünk Arrudoba, oda ahol Ninával beszélgettünk. ---bejátszás---. Menjünk Maliába és az első
hídon (ne lóval!) menjünk át ---bejátszás---.
A naon hosszú bejátszás után kergetős minigame. Csak annyit tudok segíteni hogy a jobb felső
sarokban található nyíl mutatja merre kell menni, lesz kicselezés is, amikor nem tudunk a fegyverboltnál
tovább menni.---bejátszás-- harc. (Darkraint egyébként le lehet győzni egy fekete nyálkával LOL!)
---bejátszás---

Egy elátkozott átka                         
            avagy a pusztítás kezdete
       Ötödik fejezet                           

A Mete-kikötőből egyenest Lonu erdelyébe, de előtte mentsünk! Menjünk keletre, majd a kisebb
párbeszéd után délre. Egy kis fejtörő, a logikája pedig az hogy a fán ülő madárral mindig ellentétes
írányba kell menni. Rohamozzuk meg a szellemházat, aztán északra mentsünk! Menjünk délre (vissza)
és keletre. Ott az egyik padon van egy vödör  . Szedjük fel majd menjünk vissza aztán nyugatra
ahol megtaláljuk első vértalpunkat, természetesen kerüljük ki, de előttünk van egy vízzel teli váza.
Töltsük meg újjonnan szerzett gazdagságunkat a vödröt, majd menjünk vissza. (Esetleg érdekesség
képpen lemoshatjuk a szoborrol a koszt, de akkor újra töltsük fel a vödröt). Majd menjünk a szobánkba
teljesen északra, a tükörtől nyugatra. ---bejátszás---.
Rögtön menjünk nyugatra ahol is újabb vértalpat látogatunk. Vízzel teli vödröt pedig a nyugati oldalon
található kis padlókőre rátéve, vörös láda nyílik előttünk. Ez egy számkoddal gazdagít amit jegyezzünk meg:
4-4-2-1  . Majd menjünk vissza a gyertyás szobortól délre ahol megtaláljuk Catyt és egy kis párbeszéd.
Ezután vissza a gyertyás szoborhoz, majd délre és utánna nyugatra ahol is ott van Kyno. Beszéljünk vele
majd menjünk vissza a tükörhöz ---bejátszás---. Ki kell emnnünk a házból, a gyertyás szobortól teljesen
délre, és találunk a lépcsőn lemenet északra egy ajtót. Kis párbeszéd után menjünk vissza a tükörhöz és
nézzük meg a teleportálós kristályt.---bejátszás---.Mentsünk és válasszunk:

Amy:

Kergetős minigame. NNyit tudok hogy nem eshet bajunk:
- ha csak 2 lépés távolságot tartunk mindíg
-ha vele párhuzamosan mozgunk
Itt se tudok igazán segíteni, én észak fele mentem, azt délre, ott nyugatra a kapcsolót
bekapcs, azt vissza az ajtóhoz. Bár eredetileg másképp is meg lehet csinálni, ugyanis van a kapcsoló
szobájában egy teleportáló. Az ajtóhoz természetesen már megtalált 4-4-2-1 számkódunk segíthet átjutáshoz
és újabb ---bejátszás--- -hoz. (Mentsünk ha lehet)

Kyno:

Természetesen át a rácson. Padon vödör  , felszedjük majd a hordót toljuk el, hogy el tudjunk menni keletre,
ahol találunk a szekrény mellett egy farkást amiből újjabb gazdagság: fáklya. Majd gyújtsuk meg gazdagságunkat
az egyik égő faltűzön. Majd délre. Itt megint rögtön délre ahol egy kis vizes terem van. Itt délre találunk egy újabb
mentésponthoz hasonló villogó kört. Ne tessék félreérteni, ez nem drogtó hanem újonnan szerzett gazdagságunk
(vödör) tölténye. Amit ki innen egy termet megkerülve északra, mégegy padlókő, amire megint rá vödör.
Majd a "zseniális" megoldásunk után újabb út, át a varázsfalon. Ha tovább megyünk akkor egy terembe érkezünk.
Sajnálatunkra már megint egy néhány életes minigame. Kapcsolókat kell átálítgatni így:
1. bal felső
2. bal alsó
3. lenti
4. bal felső
Majd ki az északkeletre található rácsokon át fel a létrán.(Mentsünk ha lehet)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---bejátszás---

Harksolli laboratórium. Rögtön menthetünk és enterrel csapkodhatunk katonákat. Vigyázzunk, ugyanis ha
észrevesznek akkor harcolni kell és ugyan ide vissza kerülünk. 
Már is felmehetünk az emeletre, északkeleten.
Először is délnyugat fele keressünk ajtót ahol át kell kapcsolni egy kapcsolót. Útközben megtalálhatjuk
a rácsoslétrát (most így nevezem, jegyezzük meg!). És az ajtótól keletre rácsozott ajtók.(Jegyezgessünk!)
Majd rögtön északnyugatra egy könyvespolcon varázslatok könyve#2 és délre ajtó. Kapcsolót átkapcsoljuk
majd vissza a földszintre. Mentsünk majd menjünk északnyugat fele. Majd kelet fele lesz egy kapcsoló.
Kapcsoljuk át. Útközben észreveszünk két padlókövet melyet kalibrálhatunk hogy kinyíljon a rácsoslétra
és a rácsozott ajtók. Ezeket a kombinációkat találtam: (I - lenyomva, O - nincs lenyomva)
O - I  : Kinyílik a középső rácsos ajtó ami gazdagít egy sötét köpennyel és egy erő talizmánnal 
és a rácsos ajtó is kinyílik és fent lesz egy terem és egy láda. A ládában
egy sötét gyémántkő  és egy sárkánysisak.
O -O : Minden rácsozott ajtó zárva.
 I  - I  : Kinyílik  a baloldali rácsozott ajtó maiben egy láda van és gazdagságos 2 tonikot tartalmaz, valamint
kinyílik a jobb oldali is amiben pedig egy sötét gyémántkő szükségletű láda található, aminek határtalan
gazdagsága: Zhifay lándzsája és egy kardmesterség#2 (ezért mondtam hogy ne vegyük meg...)
 I - O : Kinyílik  a baloldali rácsozott ajtó maiben egy láda van és gazdagságos 2 tonikot tartalmaz. 
A padlókövektől keletre, át lehet menni a falon egy ládáért ami gazdagságát miattunk elveszíti:
Lélek tőr, harci lándzsa. (A harci lándzsát ne szereljük fel mert súlyosan lelassít!)

Zhifay lándzsájával esetleg edzhetünk egy kicsit, ha igen, ha nem, akkor is mentsünk és a mentési ponttól
északra található lépcsőn át be a könyvtárba. ---bejátszás---. Harcért válasszuk a nincs engedély válaszformát.
Lovas minigame. Annyit probálok segíteni, hogy ahonnan kezdtük, ha lehet mindig abban a vonalban maradjunk.
---bejátszás---

Miután nem tudjuk hol az engedély, meg kell keresnünk Kynot, aki kelet felé van. Beszéljünk vele és a kapitánnyal.
Majd menjünk vissza Caraliffhez és beszéljünk vele. Majd menjünk vissza Kynohoz beszélni vele. Menjünk
délre és két hordónál találunk egy ládát ami gazdagodást eredményez egy katona ruhával. (ezt mellékhelységben
lehet felvenni). Majd menjünk a Kyno mögötti házba, északra. Vegyük fel a pult mögüli ládából az engedélyt és
menjünk vissza Kynohoz, ott menjünk délkelet fele és egy kút mellett találatunk egy vödör.  Rögtön töltsük meg
a kútnál és menjünk vissza a két lilakatona melletti házba és beszéljünk Caraliffel, majd mentsünk a 
mellékhelységben. Menjünk vissza Kynohoz és utánna jussunk be a Kyno mögötti házba. Szedjük fel a padon lévő
sárga pecsétet. Majd a párbeszéd után harc és tovább.
Lángok vannak mindenütt. Mi viszont nem tudunk átjutni a kőkapun egy láng miatt. Ehez nem rég szerzett
gazdagságunk a vízzel teli vödör segíthet. Majd észak és lovas minigame és harc.
Próbáljunk tehát kijutni az új faluból.

Nos, egy kis léghajózás nem árt, sőt az sem hogy Kyno után menjünk és beszéljünk vele. (Mindig ha lehet mentsünk).
Majd menjünk a nyugatra található tákolmányhoz. Majd menjünk a törött hordóhoz és vissza ahol Kynoval beszéltünk.
Harc. Majd fel a lépcsőn a katonához és harc. Majd kövessük a vérnyomokat és vissza, fel a lépcsőn. ---bejátszás---.

Angyal szárnyak    Hatodik fejezet

Kyno:

Menjünk egyenest délkelet felé, majd egyenesen az úton. ---bejátszás---. Menjünk vissza az érkezési helyünkhöz és
onnan nyugatra, be a térkapuba. Ez a suttogók palotája. Mielőtt ellopnánk a láda gazdagságát gyújtsuk meg a 
gyertyát és utánna jöhet a láda és a ---bejátszás---. (Mentsünk ha lehet!)

SUTTOGÓK PALOTÁJA:

Be a jobb oldali ajtón. Keletre, majd be az északi ajtón és kapcsoljuk át a kapcsolót. Majd délre és onnan
egyenest előre, és átkapcsolni a kapcsolót. Majd vissza az előző kapcsolóhoz ahol most kitárul a rács elénk
egy lépcsőt megmutatva, amin már is mászhatunk. Tegyünk egy nagy ívet és még egyet majd
egyenesen haladva találunk egy kapcsolót. Kapcsoljuk át!
Azt vissza a lépcsőn, dél, nyugat, és ott az utolsó kapcsoló. Majd vissza a lépcsőn, nagy ív és keletre láda: 12 nyíl
gazdagság, de most menjünk délre. A patkákon át menjünk egyenesen a ládához
minek gazdagsága a sötét tessa, 5 gyógyital és 5 gyöngykristály.
Majd vissza a patkákhoz és ott probáljunk eljutni keletre, ahol is még két láda gazdagsága: Zhifay medálja, 2 tonik.

Amy:

---bejátszás--- 
Rika kikötő. Dél, egy kis monológ, utánna be a fogadóba.---bejátszás---.(Mentsünk ha lehet!).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Rageoonhoz, kis párbeszéd, harc. ---bejátszás---. Térkaputól északra.---bejátszás---.

A pusztítás határa     Hetedik fejezet

Észsakkelet fele menjünk ahol is ott lesz FAQ, egy mentés pont és egy teleportkör.
A teleportkörről beszéljünk FAQ-val. Gyújtsunk gyertyát és mentsünk!

TÜKÖRVILÁG (befejezés):

Menjünk délre és ott menjünk egyenesen, nagy ívbe, mire meglátunk egy rácsozott ajtó féleséget.---bejátszás---.
Menjünk vissza és útközbe egy kis ---bejátszás---. Menjünk a térkaputól északnyugatra egyenesen.
Most pedig, ím meggazdagodhatunk Kyno legrősebb fegyverével, a ládában, az angyalkard dal!
Aztán kiinduló ponttól ésaknyugatra amíg nem látunk még egy ládát gazdagság okozójával a tollgyűrű vel.
Majd Karinához. ---bejátszás-- +Képesség: regeneráció. Aztán vissza a teleportkörünkhöz.


BÁNYÁSZ-SZIGET (befejezés):

Menjünk vissza a településbe és vegyünk ki egy szobát a fogadónál. ---bejátszás---.
(Egyébként ez az egyetlen hely ahol be lehet vásárolni a game végén, szal
gyertyagyújtást itt ne feledjük!)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aki mindent megcsinált ami mondtam, annak ezek biztonság kedvéért kellenek:
20 tonik, 5 gyógyítótekercs, (10 gyöngykristály - ha van varázsló a csapatban, meg gyógyítás miatt is,)
5 phoenix down, 25 ellenméreg, 20 visszhang. Ha végeztünk jöhet a FINAL! Tehát mentsünk és a kiinduló
ponttól északnyugatra menjünk és válasszuk a "megyünk" válaszformát.

A mostaniakat, amiket leírok helyeket, nem biztos hogy mindenkinél előfordul az utólsó kettőn kivül.
Nyílván aki több titkos helyet talált, annak több ilyet kell végigvinnie. Aki úgy csinálta ahogy
mondtam annak minden előfordul! (Ezeket a területeket én neveztem el, mer nem tom mi a nevük...lol)

KISPALOTA:

A vértalp itt most ha elér az annyit jelent hogy a suttogók palotájában található szellemeknél erősebbekkel kell
harcolnunk. Sűrűn mentsünk és tegyük a következőket:
1. bal felső kart áthuzni
2. bal felső kartól délre látható kart áthúzni
3. bal felső kart áthúzni
4. keletre található kart áthúzni
5. bal felső kart áthúzni
6. bal felső kartól délre látható kart áthúzni
7.északra, ott harc és be a térkapun.


TITKOS BÁZIS:

Mentsünk, majd menjünk nyugatra a hídHOZ, mertelőtte menjünk délre, ahol is van egy láda aminek gazdagsága
20 nyíl és 4 tonik. Majd menjünk nyugatra és vegyük fel Amyt, azt kapcsoljuk be a tőle északkeletre található
számítógépet. Utánna menjünk vissza keletre, mentsünk és menjünk északra, felszedni Ninát és bekapcsolni
számítógépét. Majd vissza, metsünk és délre felvenni Marwint aki sebesült. Kapcsoljuk be a számítógépet, Nináét
ki és utánna északra harc és be a térkapun.

SÁRKÁNYTÉR:

Mentsünk, keletre, kis monológ után harc, azt megint mentsünk és be a térkapuba!

DARKRAIN:

Egyértelmű: párbeszéd után harc Darkrainnel.

SCOTT:

Egyenes út előre. Titkos helyek bónuszaként kapunk ládát. Gazdagsága: 20 nyíl, 5 gyógyital és 5 gyöngykristály
Aztán tovább, és harc Scottal! Majd szorgalmunknak megfelelően, nézzük végig a befejezést..........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÉGE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tippek, trükkök:

-ha gyógyítunk menüben a képességeknél, akkor ha van, a gyógyítónak szereljünk fel egy varázserőnövelő
eszközt (varázsgyűrű 150%, tollgyűrű 200%)
-a játék nehézségi szintjét mi alapozzuk. Ha sokat edzünk a játék nem lesz nehéz, bár a minigamekhez ügyesség
is kell
-csak egy vmi fejlesztésével foglalkozzunk először Ninával és Amyvel. Mer ha mást is hozzá veszünk, akkor
gyenge lesz ebből is, abból is...
-használjuk ki a drogtót fejlődéshez, pénzszerzéshez
-ha egy vagy több csapattag gyenge. Akkor ne hagyjuk sebesülten meg rossz állapotba, ugyanis minden csapattag
egyaránt jó és szükséges lehet. Tehát törekedjünk megerősítésére
-Kynora nehezen hatnak varázslatok és fizikai sebzések, ezért érdemes az erős páncélzatot nem rá adni.
-mindig legyen nálunk kb 1500 Rof, hogyha esetleg vmi létfontosságú, akkor ne kelljen szenvednünk.
-a sátor jó térképen használható, drogtó hatású tárgy. Ráadásul sütni is lehet halakat, amelyek megnövelik
maximum életerőnket (HP, hit points, health points) vagy maximum varázserőnket (MP, magic points).
-halászni néhány tó mellet látható, csapdához hasonlítható pontoknál lehet ha van pecabotunk. Csalinkkal pedig
sokszorta nyomjunk entert elfogásához és a jobb felső sarokban látható irányoknak megfelelően 
sokszor és gyorsan nyomjuk a kurzorokat (nyilak- fel,le,jobbra,balra).
- a vihar és a fagypont abszorbálja (kiiktatja) a tűzfalat
- a vihar csak ellenségeket sebez, a tűzfal pedig mindenkit aki átmegy rajta.
-ne mentsünk egy mentésre. Ha kell másoljuk ki mentéseinket, az utolsót hagyjuk meg és máris van hely
-lehetőleg nézzük meg a http://dragonblade2.hq.hu oldalt a gyíkért. (leírás)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezt a gameguidot RNorthex (Ruff Csaba) készítette (és reméli hogy hasznavehető:))
A játékot Zrokky (Zorn Csaba) készítette a Ruby Dragon Entertainment csapatból.
http://rubydragon.uw.hu
http://rubydragon.hq.hu
























