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Quest npc Enigma di Pulau Solahmar 43
Queen of elements - Autumn Update 2013-

(Quest Part 4/5 ) - Queen of elements - Autumn Update 2013

Sebaiknya yang melakukan quest level 80 keatas
Yang paling aman lvl 90
Pakai baju, celana, topi pakai es, sedangkan kalung, tameng, dan cincin pakai plat karena akan menghadapi musuh scorpion
p.m.
Bawa wpn holy

Setelah melakukan Quest Maroldan Quest Pyramhrbarulah melakukan Quest Enigma. Barulah kemudian bisa melakukan
Quest Ka'ati.

Cara Quest npc Enigma di Pulau Solahmar:
1. Setelah dari npc Pyramhr yang berada di gua rahasia di dalam gua dekat npc Henry
2. Jalan kebawah menuju gunung batu
3. Masuk gua yang kedua
4. Jalan ke kiri atas
5. Karena mau bunuh Sphinx, ganti dulu armour dan wpn menjadi:
Tameng dan celana holy
topi, baju, cincin energi/listrik
kalung plat
wpn tetap holy
6. Bicara pada npc Enigma
7. Maka akan muncul 2 ekor sphink penjaganya
8. Sphink drop darah
9. Injak darahnya sambil use tongkat Scatre of Sun
10. Maka akan muncul pintu warna pink
11. Bicara dulu pada npc Enigma baru bisa masuk pintu warna pink tersebut
12. Diteleport ke dalam gua
13. Ikuti saja jalannya, ganti lagi armour seperti semula karena musuh pertama adalah kumbang, musuh kedua mumy p.p,
ganti lagi armour dan wpn menjad:
Tameng, celana, topi, baju, cincin es
kalung dan cincin plat
wpn tetap holy
14. Tangga yang ketiga musuhnya Sphinx tanahnya gelap, ganti lagi armour dan wpn menjadi:
Tameng dan celana holy
topi, baju, cincin energi/listrik
kalung plat
wpn tetap holy
15. Masuk tangga ketemu musuh Djinn jalannya warna terang.
16. Disini jalannya hati2 karena ada ranjau
17. Masuk tangga ketemu musuh Sphinx lagi
18. Bicara pada npc Marid dapat wpn holy lvl 50 namanya Soulclaver
19. Setelah ini baru ketemu queen Ka'ati
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