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Quest npc Amahr di Pulau Solahmar 2
Queen of elements - Autumn Update 2013-

(Quest Part 2/5 ) - 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 1. Quest Marolbarulah melakukan 2. Quest Amahrsetelah itu baru melakukan 3. Quest Pyramhr, 4.
Quest Enigma, 5. Quest Queen Ka'ati.

Cara Quest npc Amahr di Pulau Solahmar:
1. Bicara pada npc Amahr yang berada didepan rumah diatas portal Sunken City
2. Lalu jalan kebawah kiri ke arah gunung batu (ikuti tanda panah)
3. Masuk gua pertama yang ditemui
4. Jalan ke kanan tengah
5. Turun tangga, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kiri, ke atas kiri, ke bawah, ketemu mejaja dekat tangga
6. Tabrak meja tersebut maka dapat surat
7. Masuk tangga, jalan sampai ujung kanan bawah
8. Jalan ke kanan ke arah pohon2, tabrak pohonnya maka dapat benda bulat abu2 namanya Essence of Earh
9. Jalan lagi ke atas kanan, tabrak fire basin maka dapat benda bulat merah namanya Essence of fire
10. Lalu jalan lagi kekiri bawah, tabrak korak kuning maka dapat benda bulat kuning namnya Essence of Air
11. Lalu jalan lagi ke kanan bawah, tabrak guci maka dapat benda bulat biru namanya Essence of Water
12. Sekarang jalan menuju altar yang dikelilingi 4 buah tiang
13. Use benda2 tersebut secara berurutan
1. Biru maka tiang kanan bawah menyala
2. Merah maka tiang kiri atas menyala
3. Abu2 maka tiang kanan atas menyala
4. Kuning maka tiang kiri bawah menyala
14. Dapat benda seperti jangkar namanya Elemental Compass
15. Kembali bicara pada npc Amahr
16. Pergi ke portal Oasis (pada sast ini tidak ada tanda panah, jangan bingung hehehe)
17. Lalu jalan ke depan air disebelah kiri portal Oasis, lalu use benda berbentuk jangkar
18. Elemental Compass tsb
19. Maka Elemental Compass akan hilang
20. Bicara pada npc Leila (jawab next2 saja)
21. Tabrak keranjang yang ada dekat Leila, dapat botol kosong Empty Vial
22. Use botol tersebut di depan air disisi portal Oasis. Botol berubah warna menjadi biru, namanya juga berubah menjadi
Water Vial
23. Cepat lari ke dalam pagar, use botol tsb di depan pohon, kalau botol sudah kosong, diisi lagi, dan use lagi tanamannya.
24. Lakukan sampai botol nya sudah tidak bisa di use lagi dan dapat perintah ke Leila
25. Bicara pada npc Leila dapat kerang Musical Seashell
26. Use kerang Musical Seashell di depan air di samping portal
27. Masuk tangga tsb, jalan ke tengah
28. Masuk tangga lagi, ketemu jalan melingkar seperti spiral (musuh djinn)
29. Jalan menuju tengah, masuk tangga
30. Injak trap yang pertama maka akan muncul jembatan penghubung
31. Bunuh 2 ekor djinn penjaga King
32. Setelah penjaganya terbunuh maka muncul King Orang Botak, namanya Priest.
33. Bunuh King Priest
34. Lalu masuk ke garis pink yang ada diatasya
35. Tabrak 2 buah kotak, dapat batu biru Sapphire dan sebuah potongan tongkat namanya Sceptre Part (bentuknya bulat
kecil warna coklat)
36. Keluar dengan cara injak karpet merah
37. Kosongkan 4 kotak
38. Bicara lagi pada npc Amahr maka dapat Topi es lvl 49 namanya Coldshadow Helmet, dan 3 potong tongkat
39. Sekarang bisa masuk ke tangga yang ada disebelah kiri Amahr
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40. Jalan ke kiri atas, lalu di depan altar use semua potongan tongkat itu
41. Maka akan dapat 1 buah tongkat utuh namanya Sceptre of Sun
42. Bicara pada npc Amahr lagi, maka dapat perintah untuk membunuh Queen Ka'ati dengan menggunakan Togkat Sceptre
of Sun.
43. Sebelum membunuh Queen Ka'ti, kita disuruh cari Secret Map yaitu di tempat npc Pyramhr
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