
Blokkolás funkció 

Mostantól akár minden interakciót letilthatsz egy adott másik játékossal.  

Mi kerül blokkolásra? 

Ha blokkolsz egy játékost, nem írhat neked üzenetet, nem kereskedhet veled, nem 

hívhat ki párbajra, nem használhat rajtad érzelmeket, nem vehet fel barátnak és nem 

hívhat meg csoportba. 

Ugyanakkor ezek a játékosok használhatják a másik személy magán boltjából vásárolt 
tárgyakat. 

Hogyan blokkolhatok valakit? 

Egy játékost blokkolhatsz a fenti menü segítségével, ami a karakter kijelölésekor jelenik 
meg, vagy hozzáadhatod a blokkolt játékosok listájához a "Barátok" felületen keresztül.  

Fel tudom oldani a blokkolást? 

Természetesen! A "Barátok" felület vagy a fenti menü segítségével oldhatod fel a 

blokkolt játékosokat. 

Egyéb feltételek: 

A GM-eket nem lehet blokkolni.  

Csak akkor blokkolhatsz valakit, ha épp online. 

  



Új sisakok 

Hogyan szerezhetem meg az új sisakokat? 

Az új "Sárki sisakokat" a Sárkányfigyelő Jaharr nevű NPC készíti. 

Mit kell tennem a sisakok elkészítéséhez? 

Az új "Sárki sisakok" készítéséhez 80-as szintű fejfedők szükségesek: Háború Mester 

sisak, Pók csuklya, Mágikus sisak, Lélekszilánk kalap és Zöld erdő sisak +5-9, illetve a 

Gaya piacon található fejlesztési tárgyak.  

Lehet sikertelen az előállítás? 

Igen, az előállítás lehet sikertelen, de a sisak nem fog megsemmisülni, csak a fejlesztési 

tárgyak használódnak fel. 

A bónuszok átkerülnek az eredeti sisakból? 

Nem, az új sisakok kezdetben +0 szintűek és nincs bennük bónusz. 

Milyen szintűek ezek a sisakok és milyen bónuszt adnak? 

A sisakokat 100-as szinttől használhatod és készség kár ellenállás bónuszt adnak.   



Új kazamata – Meley barlangja csoportoknak 

A Meley barlangjának csoportoknak készült verziója gyakorlatilag megegyezik a céheknek 

készültével. Az egyetlen különbség, hogy a nehézsége némileg csökkentve lett. Céhhel való 
belépés helyett ebbe a kazamatába egy legfeljebb 8 játékosból álló csoporttal léphetsz be. 

Mi kell a belépéshez? 

 Szint követelmény: 75 

 Minden játékosnál lennie kell Belépési engedélynek 

 A csoportnak legalább 4 játékosból kell állnia 

 Csak 10 percenként lehet belépni 

 Nem lehet belépni a kazamatába a kazamatához tartozó ranglista frissítését megelőző 
egy órában  

Hogyan léphetek be? 

Ha már csoportban vagy, az NPC-n keresztül léphetsz be a kazamatába. Ha nincs csoportod, 

használhatod a Csoport keresést, hogy jelentkezz a kazamatába (lásd "Csoport keresés" a 
részletekért). 

Mit zsákmányolhatok a kazamatában? 

Minden csoporttag egy 1000-1200 Fénylő kődarabot tartalmazó ládát kap (lásd "Gaya 
rendszer" a részletekért). 

Helyezések 

A kazamata teljesítése közben egy számlálót fogsz látni a minitérkép alatt. Ez a számláló 

visszafele számol a jelenlegi rekord időtől kezdve.  

Az új kazamata ranglistája a csoport méretét és a kazamata teljesítéséhez szükséges időt veszi 
figyelembe. Beszélj a Sárkányfigyelő Jaharr nevű NPC-vel a ranglista megtekintéséhez.  

Azok a játékosok, akiknek a csoportja bent van a legjobb 11 között, minden héten az alábbi 
jutalmakat kapják:  

1. hely: 400 Gaya 

2-3. hely: 300 Gaya 

4-10. hely: 200 Gaya 

11. hely: 100 Gaya 

Ha egy játékos több, mint egy csoport tagjaként teljesítette a kihívást, akkor a legjobb 
helyezésének megfelelő jutalmat fogja kapni. 

A jutalmak egy héten belül gyűjthetőek be a ranglista frissítésétől számítva. 

  



Főszörny ládák 

A Beran-Setaou, Bangjanamu, Razador, Nemere és Jotun Thrym főszörnyekből szerezhető 

zsákmány megváltozott. 

Beran-Setaou: 8-10 Beran-Setaou ládája, mindegyik kétszer nyitható 

Bagjanamu: 9-11 Bangjanamu ládája, mindegyik 3 alkalommal nyitható + legfeljebb 3 egyéb 
tárgy 

Razador: 8-10 Razador ládája, mindegyik 3 alkalommal nyitható + legfeljebb 12 egyéb tárgy 

Nemere: 8-10 Nemere ládája, mindegyik 3 alkalommal nyitható + legfeljebb 13 egyéb tárgy 

Jotun Thrym: 8-10 Jotun Thrym ládája, mindegyik 3 alkalommal nyitható + legfeljebb 8 egyéb 
tárgy 

Minden láda átadható, raktárba tehető, eldobható és eladható magán boltokban. 

  



Gyakornok, Szakértő és Nagymester ládák  

Gyakornok ládája I 

 1-es szintű fegyver+0  

 Vörös Ital (Kicsi) (20x) 

 Kék Ital (Kicsi) (20x) 

 Zöld ital (Kicsi) (10x) 

 Lila ital (Kicsi) (10x) 

 Bölcsesség itala (3h) 

 

Gyakornok ládája II 

 Sárkány medálja (3x) 

 Sebesség ital (5x) 

 Támadó ital +10 (5x) 

 Nap Elixír (Kicsi) 

 Bölcsesség itala (3x) 

 Appaloosa pecsét (7 nap) 

 Városi utazójegy (A játékost az 1. vagy 2. városba teleportálja 5 alkalommal) 

 

Gyakornok ládája III  

 Hold Elixír (Kicsi)  

 Metinkő iránytű 

 Sebesség ital (5x) 

 Támadó ital +10 (5x) 

 Bátorság köpeny (20x) 

 Érzelem maszk (15 nap) 

 Bölcsesség itala (3x) 

 Városi utazójegy  

 Erő Snack (7 napos) 

 

Szakértő ládája I  

 Vezér könyve 

 Sebesség ital (5x) 

 Áldás tekercs (5x) 

 Támadó ital +10 (5x) 

 Bátorság köpeny (20x) 

 Városi utazójegy  

 

Szakértő ládája II  

 Vezér könyve 



 Sebesség ital (5x) 

 Támadó ital +20 (5x) 

 Bölcsesség itala (3h)  

 Áldás tekercs (5x) 

 Ördögűző tekercs (3x) 

 Zöld Mágia (3x) 

 Zöld Erő (3x) 

 

Szakértő ládája III 

 Teleport-gyűrű 

 Sietség Itala (5x) 

 Bátorság köpeny (20x) 

 Támadó ital +20 (5x) 

 Belépési engedély (5x) 

 Ördögűző tekercs (5x) 

 Sárkányisten támadás (5x) 

 Sárkányisten élet (5x) 

 Tolvaj kesztyű (7 nap) 

 Szerencse medál (7 nap) 

 

 

Mester ládája I 

 Barackvirág bor (10x) 

 Sietség Itala (5x) 

 Sárkánytekercs (3x) 

 Támadó ital +20 (5x) 

 Ördögűző tekercs (5x) 

 Sárkányisten támadás (5x) 

 Sárkányisten élet (5x) 

 Tolvaj kesztyű (7 nap) 

 Szerencse medál (7 nap) 

 Sebesség ital (5x) 

 

Mester ládája II 

 Állapot visszaállító 

 Sietség Itala (5x) 

 Tárgy-megerősítő (kék) (5x) 

 Megbűvölő tárgy (kék) (5x) 

 Támadó ital +20 (5x) 

 Ördögűző tekercs (5x) 

 Koncentrált olvasás (5x) 



 Sárkányisten támadás (5x) 

 Sárkányisten élet (5x) 

 Tolvaj kesztyű (7 nap) 

 Szerencse medál (7 nap) 

 Sebesség ital (5x) 

 

Mester ládája III 

 Sietség Itala (5x) 

 Hold Elixír (Közepes) 

 Támadó ital +20 (5x) 

 Kutatói Elixír (5x) 

 Tárgy-megerősítő (kék) (5x) 

 Megbűvölő tárgy (kék) (5x) 

 Ördögűző tekercs (5x) 

 Koncentrált olvasás (5x) 

 Sárkányisten támadás (5x) 

 Sárkányisten élet (5x) 

 Tolvaj kesztyű (7 nap) 

 Szerencse medál (7 nap) 

 Sebesség ital (5x) 

 Sárkányláda 

 

Nagymester ládája  

 Zsugorított fej (3x) 

 Vérkő (3x) 

 Megáldó márvány (2x) 

 Nap Elixír (Közepes) 

 Sárkányisten támadás (5x) 

 Tárgy-megerősítő (kék) (5x) 

 Megbűvölő tárgy (kék) (10x) 

 Sárkányisten élet (5x) 

 Belépési engedély (5x) 

 Sárkányláda 

  



Gaya rendszer 

A 17.3-as játék verzióval egy új játékbeli fizetőeszköz érkezik, a Gaya.  

 

Mi az a Gaya és mire lehet használni? 

A Gaya egy új játékbeli fizetőeszköz, ami a "Vagyon" felületen kap helyet a Won és Yang 
mellett. 

 

Legfeljebb 999.999 Gaya lehet nálad. 

Ezzel a fizetőeszközzel tárgyakat vásárolhatsz a Gaya piacról. 

Hogyan szerezhetek Gaya-t? 

Vigyél az új Gaya kereskedő NPC-nek 10 Fénylő kődarabot, egy +0-3 Szellemkövet és 5000 
Yangot. Ő készít Gaya-t a Fénylő kődarabokból. 

Jelenleg a Gaya jutalomként is megszerezhető, ha sikerül az első 11 helyen végezni a 

csoportoknak készült kazamatához tartozó heti ranglistán. A jövőben máshonnan is 
megszerezhető lesz ez a fizetőeszköz, például rendezvények során vagy ládákból. 

Mire jók a Fénylő kődarabok? 

A Fénylő kődarabokból Gaya készíthető. 

Fénylő kődarabokat jutalomként szerezhetsz az új, csoportoknak készült kazamatában. A 

jövőben máshonnan is megszerezhetőek lesznek, például rendezvények során vagy ládákból. 

Mi az a Gaya piac? 

 

 

A Gaya piacon költheted el a Gaya-t. 

Amikor megnyitod ezt a boltot, megjelennek a tárgyak, melyek épp megvásárolhatóak.  



Az első sorban levők mindenki számára elérhetőek. A választható tárgyak száma növelhető a 4-

9. helyek feloldásával, amit a Tárgypiacon elérhető Gaya piac bővítő segítségével tehetsz meg. 

A felületen látható számláló mutatja, hogy mikor fog legközelebb frissülni a piac. Ha lejár az 
idő, a Gaya piacon megvásárolható tárgyak megváltoznak. 

A tárgyak véletlenszerűen változnak, és a számláló akkor kezd el számolni, amikor a játékos 

először megnyitja a Gaya piacot. Épp ezért minden játékos számára más és más tárgyak 

jelennek meg. 

 

Milyen dolgokat vásárolhatok a Gaya piacon? 

 Sárkányszárny 

 Ördögűző tekercs 

 Kovács köve 

 Kovács kézikönyv 

 Zöld sárkány-bab 

 Nyalóka, az Erőteljes (7 nap) 

 Nyalóka, az Erőteljes (3 nap) 

 Protein Snack 

 Élet Gyümölcse 

 Barackvirág bor+ 

 Koncentrált olvasás 

 Égszínkék ital (200x) 

 Leltárbővítő 

 Házikedvenc-könyv láda 

 Szállító doboz 

 Készség visszaállító 

 Állapot visszaállító 

 Megváltoztató varázslat 

 Újraelosztás (VIT) 

 Újraelosztás (ÜGY) 

 Újraelosztás (INT) 

 Újraelosztás (ERŐ) 

 Érzelem maszk (különböző típusúak) 

 Kasmír csomó 

 Nyelv gyűrű 

 Sebesség ital 

 Támadó ital +10 

 Belépési engedély 

 Ló Cukra 

 Sietség Itala 

 Megbűvölő tárgy (kék) 

 Tárgy-megerősítő (kék) 

 Megbűvölő tárgy+ 

 Javítás Tekercse 

 Erő Snack (7 napos) 



 Erő Snack (15 napos) 

 Erő Snack (30 napos) 

 Szélcipő 

 Vezér könyve 

 Betekintés Üvege 

 Metinkő iránytű 

 Vérkő 

 Megáldó márvány 

 Átalakítási tanúsítvány 

 Lord pánt (alap) 

 Nap Elixír (Közepes) 

 Hold Elixír (Közepes) 

 Kedvencnév-tekercs 

 Kereskedő üveg 

 Visszaszállító tekercs 

 Zöld Mágia 

 Zöld Erő 

 Teleport-gyűrű 

 Visszaállító jegy 

 Újrakeverő jegy 

 Átalakítás visszafordító 

 Bátorság köpeny 

  



Csoport keresés 

Ezzel az új funkcióval könnyedén csoportokat hozhatsz létre automatikusan, hogy belépj egy 

csoporttal teljesíthető kazamatába. 

Hogyan nyitom meg a Csoport keresést? 

Megnyithatod a menüjét a SHIFT+J billentyűparanccsal, vagy a gombjára kattintva a 
gyorsindítóban. 

 

Hogyan működik? 

Nyisd meg a menüjét, válaszd ki a kazamatát, majd kattints a keresésre. 

 

A rendszer ellenőrzi, hogy megvan-e a szükséges szinted, tárgyaid, és hogy nem jelentkeztél-e 

már másik kazamatába. Ha minden feltételnek megfelelsz, a rendszer hozzáad a kazamatához 

tartozó várólistához, és egy ikon jelenik meg a minitérkép mellett, ami jelzi, hogy a csoport 
keresés aktív. 

 

A keresést leállíthatod a menüjéből. 

 

Hogyan állítja össze a csoportokat a játék? 



A rendszer legfeljebb 15 szintkülönbségű játékosokat válogat össze. 

A csoport vezetőjének kiválasztása az alábbiak szerint történik: 

1. Vezetés készség szintje 

2. Szint 

3. Eltöltött idő a csoport keresésben 

  



Hal-kirakós 

Megtalálod ezt a mini-játékot az "Event" gombra kattintva, majd a "Hal-kirakós"-t kiválasztva.  

 

A megnyíló ablakban olvasható a játék leírása, és innen indítható a játék is. 

.  .

 

A rendezvény ideje alatt egyszerre 5 darab Hal-kirakós ládát foghatsz horgászat közben. Ha van 
Horgászkönyved felszerelve, a horgodra akadhat akár egy Pompás hal -kirakós láda is.  

A hagyományos ládák egy véletlenszerű kirakós darabot tartalmaznak, míg a pompás láda egy 
különleges, nagy darabot rejt. 



 

 

A játék célja, hogy kitölts minden területet minél kevesebb darab segítségével. 

 

Bal egérkattintással nyithatod ki a ládát. Húzd a kirakós darabot a kívánt helyre az egereddel, 
és helyezd el ott. Jobb egérkattintással eldobhatod a darabot, ha nem tetszik az alakja vagy 
nem passzol. 

Jutalmak 

Amint teljesíted a kirakóst, megkapod az alap +30.000 EXP jutalmat. 

Függően attól, hány darabra volt szükséged, megkapod a három Arany hal láda egyikét. 

Minél kevesebb darabból sikerült, annál jobb jutalmat kapsz: 

10 vagy kevesebb: Arany hal láda (nagy) – 3 alkalommal nyitható ki 

11 és 24 között: Arany hal láda (közepes) – két alkalommal nyitható ki 

25 vagy több: Arany hal láda (kicsi) – egyszer nyitható ki 



Láda tartalma: 

 Megáldó márvány 

 Áldás tekercs 

 Tárgy-megerősítő (kék) 

 Megbűvölő tárgy (kék) 

 Tapasztalat gyűrű (30 perc) 

 Sárkány medálja 

 Lélekkő+ 

 Majomtojás 

 Sebesség ital  

 Támadó ital +10 

 Bátorság köpeny (20x) 

 Fekete ló pecsét (15 nap) 

 Hősi medál (1 nap) 

 Vezér könyve (3 óra) 

 Átütő Csapás 

 Kritikus Csapás 

 Zen-bab 

 Tűzijáték pörgettyű  

 Királyi pánt (alap) 

 Ördögűző tekercs  

 Kovács kézikönyv  

 50.000 Yang 

 100.000 Yang 

 500.000 Yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


