Game Tibiame: Quest Ramen New 2013
oleh Anita Handayani

Quest ini adalah quest penting bagi semua player tibiame!
Karena dengan melakukan quest ini maka kita bisa membeli Ramen atau Miracle Herb
yang berguna buat melawan king yang kuat berdarah panjang.
Quest Ramen disebut juga Quest Nool atau Quest Yabutu.
Quest ini harus dilakukan dengan cepat, yaitu tidak boleh dari 6 menit untuk memberi
Special Ramen (Soup Panas) milik Nool ke 5 npc di tempat yang berbeda.
Ok kita mulai ya....
Cara melakukan Quest Ramen atau Quest Nool New:
(Note: sebaiknya quest ini dilakukan dengan berjalan kaki saja, lebih cepat)
1. Petama2 kita pergi ke Pulau Yabutu, lalu jalan ke atas

2. Lewati YIM dan YAM
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3. Lalu jalan kekiri, lewat jembatan

4. Kemudian Masuk ke rumah

5. Talk Nool, maka kita dapat Spesial Ramen (= sop hangat)

6. Dari sini kita dapat perintah yang harus dilakukan dengan cepat, yaitu
bicara dg 5 npc dalam waktu 6 menit, jangan sampai sop nya menjadi
dingin ! Urutkan saja biar cepat.
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7. Pertama ke npc Sessai, dari rumah nool jalan ke kanan (dekat portal
Minjung Slums)

8. Kedua ke npc Deisana jalan kebawah lewati Yim Yam npc ini ada di ujung
di sebelah kanan town

9. Ketiga ke npc Lapuda jalan ke kiri, lalu ketemu jembatan 2 x, jalan
kebawah (dekat/dibawah gudang di town)
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10. ke empat ke npc Herani, jalan lagi ke atas lewati Yim Yam yang ada diatas
kiri town, terus jalan ke kiri, pas ketemu npc Leinel dekat portal Minjung
Suburban, jalan keatas terus saja maka nanti akan ketemu npc Herani

11. Ke lima ke npc Shaodan, jalan kebawah kiri (dekat portal Minjung
Suburban)

12. Kembali ke npc Nool, jalan ke kanan lewati Yim Yam 2x, talk pada npc
Nool, maka Spesial Ramen nya akan diambil
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13. lalu masuk pintu pink

14. Maka sekarang kita bisa membeli ramen di tokonya Nool
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Ada 3 macam ramen sekarang teman2, harganya pun mahal
Great Ramen yang darahnya 1360 harganya 2000 gold
Ramen yang darahnya 9000 harganya 1100 gold
Small ramen harganya 450 gold

15. Selesai !!!

16. Selamat Mencoba, semoga sukses.

Animasi Quest Ramen ini dalam bentuk file gif bisa di download disini:
http://anitanet.staff.ipb.ac.id/files/2013/08/quest_ramen.gif
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