Mellékküldetések

Az alábbi küldetés gyűjtemény rendkívül hasznos lehet azok számára, akik nem szeretnék
végigolvasni a teljes leírást egy-egy városhoz, vagy csak bizonyos küldetésekhez keresnek
megoldást.

A végigjátszás felülvizsgálatra került. A küldetés címeket hozzáigazítottam a frisebb
magyarításhoz, valamint a leírás néhány küldetéssel is kiegészült.

Vegyétek figyelembe, hogy a végigjátszás SPOILER (vagyis erősen élményrontó)!!!

Komorin
Északi határ (Nothern border)
Előörs (Outpost)
Covengor (Covengor village)
Gorelin (Gorelin village)
Tharbakin keresztút fogadó (Tharbakin Crossroads Inn)
Tharbakin
Karga tábor (Karga camp)
Magányos favágó kunyhója (Lone woodsman's shack)
Ásatások (Excavations)
Elfeledett település (The Forgotten Village)
Négy kő falva (Four Stones village)
Szélfogó falu (Windbreak village)
Clovelly halászfalu (Clovelly)
Cathalon
Keleti katonai tábor (Eastern army camp)
Nyugati katonai tábor (Western army camp)
Qudinar
Drak'ar sivatag (Drak'ar desert)
Enklávé (Enclave)
Gor Gammar
Ashos
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Komorin

Egy lótenyésztő a bajban (A troubled horse breeder)
Kierőszakolás (Extortion)
Egy öreg barát / Minden eszközzel (An old friend / By all means)
Személyi teleport (Personal teleport)
Másik személyi teleport (Another personal teleport)
Holdszem kristály (Moon eye) / Edwin Brumhillból (Edwin from Brumhill)
Nincs hír Brumhillból (No news from Brumhill) / Brumhill falva (Brumhill village)

Északi határ (Nothern border)

A hóhér kötele (The hangman's rope) / Bitófa domb (Gallows Hill)
Fekete mágia (Black magic)
Több kötél (More rope)
Az elveszett őrjárat (The lost patrol)
Az Orna bánya (The Orna mine) / Veszélyes szomszédság (Dangerous Neighbourhood)
Elfelejtett szóbeszéd (Forgotten lore)
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Előörs (Outpost)

Egy fizetett gyilkos (A paid murder) / Keresztfa állítás
Az őr testvére (Check up the guard's brother) / Hat láb mélyen (Six feet under)
Bebörtönzött őr (The locked guard)

Covengor (Covengor village)

A veszélyes lázadók (A dangerous rebel)
Alkohol útvonal (Alcohol trail)
Kövesd a tolvajt! (Follow the thief!)
A barlang megtisztítása (Clear the cave)
Beszélj a nekromantával (Talk to the necromancer)
Rontás sarjadék (Bring me some taint)
Több rontás sarjadék (Bring me more taint)
Még több rontás sarjadék (Bring me more taint)
Még több rontás sarjadék - utoljára (Bring me much more taint - This is the last time)
Akarat megtörés (Breaking the will)
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Gorelin (Gorelin village)

A szellemjárta romok (Haunted ruins)
Az Ördög és a mélykék tenger (The Devil and the Deepblue sea)

Tharbakin kereszút fogadó (Tharbakin Crossroads Inn)

Titkos munka (Work withheld)
Árnyak a család fölött (Shadows over the family)
Az Árnyék követése (Following the shadow)

Tharbakin

Alkohol hiány (Alcohol shortage)
Az eltűnt fiú (The missing son)
Egy hiányzó bot (A missing staff)
Egy sárkánypikkely (A dragon scale)
Kereskedői Székház (Association headquarters)
A bizalom megszerzése (Earning trust)
A titkos átjáró (The secret passage)
Tharbakin tömlöcei (The dungeons of Tharbakin)
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Karga tábor (Karga camp)

Begyűjtött bizonyíték (Collecting evidence)
Isa (Isa)
Kifogyó készlet (Sources drying up)
Karga (Karga)
A végső csapás (A final strike)
Szemet szemért (Eye for an eye)
Karga kincstár (Karga treasury)

Magányos favágó kunyhója (Lone woodsman's shack)

Egy baráti szívesség (Friend's favor)

Ásatások (Excavations)
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Biztonságos környék (Safe neighborhood)
Egy kényes ügy (A delicate issue)
Egy rendelkezésre álló eszköz (Disposable tools)
A banditák rejteke (The bandit's hideout)
Nincs jelszó (No password)
Egy áruló a háznál (A traitor in the house)
Irány a grom háború! (Ruining the Grom's war for them!)
A hűség próbája (Prove your loyalty)
Egy gyenge láncszem (The weak point)
Akarat megtörés (Breaking the will)
Játszadozás a reménnyel (Playing with hope)

Elfeledett település (The Forgotten Village)

A félelem hálója (Web of fear)

Négy kő falva (Four stones village)

A gyógyítók gyűlése (The healer's meeting)
Beszélj Denor Paterral (Talk to Denor Pater)
Beszélj Famah Tolemmal (Talk to Famah Tolem)
Beszélj Grah Magnaval (Talk to Grah Magna)
A gyógyítók lemészárlása (The massacre of the healers)
Egy apa bosszúja (A father's revenge)
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A gyógyító könyörgése (The healer's begging)
Fekete árnyék (Black shadow)
Az igazi (I'm the real one!)
Beszélj a tanítvánnyal (Talk to the apprantice)
Beszélj a Főmágussal (Talk to the Archmage)
A tükör visszaszerzése (Retreiving the mirror)
Pusztítsd el a mágus másolatát (Destroy the mage's duplicate)
Adomány (Chariry)

Szélfogó falu (Windbreak village)

A Karaván (Caravan)*
Az ork tábor (Orc encampment)*
Fehér Fej rejteke (White Head's hideout)*
Fehér Fej (White Head)*
Egy ogre a szélmalomban (An oger in the windmill)
Rontás a temetőben (Taint in the graveyard)
Satrius koronája (Satrius' crown)
A favágók tábora (The woodcutters' camp)
A rovarok (Insects)
Rovar tojás (Insect egg)
Az igazi (I'm the real one!)

Clovelly halászfalu (Clovelly)
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Horgászok problémája (Fisherman's problem)
Találkozó egy kalózzal (Meeting with a pirate)
Találd meg az iránytűt (Find the compass)
Iránytű keresés (Finding the compass)
Greston kérése (Greston's require)
Szerelmi vetélytárs (Rivals in love)
Ifjú szerelmesek (Young lovers)
Mi a legjobb egy lánynak (What is the best for a daughter)
Tolvaj szomszéd (Thief in the neighbourhood)
A gyűrű nyomában (Following the way of the ring)
Beszélj Mayaval (Talk to Maya)
Eljegyzési segítség (Helping the engagement)
Probléma a Szkapulárikkal (A problem with Scapulari)
Találj egy mágust (Find a mage)
Yatholen haragja (Wrath of Yathollen)
Colvelly nyomozás (Clovelly investigation)
Amerleen férjének testvére (The brother of Amerleen's husband)
Beszélj Amerleennel (Talk to Amerleen)
Yatholen megbékélése (Yathollen's reconciliation

Cathalon

Közellenség (Public enemy)
Egy egyezség (An agreement)
Ork katapultok (Orc catapults)
A nyílkészítő (Arrow maker)
Nyilak Rigwellnek (Arrows for Rigwell)
Ork álcázási páncél (Orc camouflage armor)
Beszélj a fegyvermesterrel (Talk to the weaponmaster)
Fizetség az engedélyért (Pay for the Permission)
Fizetés a páncélzatért (Pay for the armour)
A művész (The artist)
Igaz csillagjóslás (True astrology)
Csillagjóslás ellen (Against astrology)
Menekültekkel elárasztva (Crowded with refugees)
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Beszélgetés Rose Primseyvel (Talking to Rose Primsey)
Az örökség (The heritage)
A boldogtalan testvér (The unhappy brother)
Thuya és Ayla (Thuya and Ayla)
Beszélj Phyrrus Noxszal (Talk to Phyrrus Mox)
Szerelmi bájital (Love potion)
Béke két fivér közt (Peace between two brothers)
Szegények táplálása (Feeding the poor people)
Beszélj Orna Porreyval (Talk to Orna Porrey)
Fertőzött étel (Tainted food)
Étel szállítmány (Food delivery)
Jó üzlet (Good deal)

Keleti katonai tábor (Eastern army camp)

Egy levél kézbesítése (Deliver a letter)
Három üveg whisky (Three bottles of whisky)
Beszélj a csempésszel (Talk to the smuggler)
A csempész (The smuggler)
A szakács (The cook)
Elrejtett kincs (Hiddent treasure)
Ügyelj a csapdára (Mind the trap)
Egy kis gatyalopás (Theft of some underpants)
Keresd meg a szennyest (Find the laundry)
Alkudozás Rigwellel (Dealing with Rigwell)
Beszélj Gravorral (Talk to Gravor)
A szökevény (The deserter)
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Nyugati katonai tábor (Western army camp)

A szökevény katona (A deserting soldier)
Eltűnt páncélok (Lost armour)
A két szökevény (The two deserters)

Qudinar

Nekromanták felkutatása (Find necromancers)
Rablók odalenn! (Burglars downstairs!)
Scar, a Sebhelyes (The shard)
A rés (The breach)
Eltávolítás (Removal)
Egy újabb furcsa kézbesítés (Another suspicious package)
A halott feleség (A dead wife)
Méreg csempészet (Smuggle in the poison)
Csak hősök beszélhetnek a Tábornokkal (Only respected war heroes can talk to the General)
Találd meg a háborús hőst (Find a war heroe)
Tolvajkulcs szállítmány (Get some lockpicks)
Családi ereklye visszaszerzése (Family heirloom)
Nekromanták varázslata (Find a necromancy spell)
Nekromanta bot kutatás (Find a necromancy staff)
Vadászat a Nekromanta varázslóra (Hunt down the Magician Necromancer)
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Drak'ar sivatag (Drak'ar desert)

Kristály kutatás (Chrystal search)
Beszélj Ari Aldamorral (Talk to Ari Aldamor)*
Sárkányokkal suttogó (The Dragon Whisperer)* / Sárkány harc (Dragon fight)
Sakál támadás (Jackal attack)
Szennyezett víz (Water pollution)
Találd meg Pak'munt (Find Pak'mun)
Pak'mun főzete (Pak'mun's potion)

Enklávé (Enclave)

Egy szikra a sötétségben (A spark in the darkness)
Az élők ellen (Against the living)
A Hit próbája (The test of faith)

Gor Gammar

A skorpió fullánkja (The scorpion sting)
Tisztítsd meg a tisztást Ashmohar számára (Clear the glade for Ashmohar)
Beszélj újra a nekromantával (Talk to the necromancer again)
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Vidd a mágikus eszközt Gor Gammarba (Take the magical device to Gor Gammar)*

Ashos

Találd meg Hokot (Find Hoko)
Hoko testvérének megtalálása (Find Hoko's sister)
Beszélgetés a kováccsal (Talk to the smith)
A kapzsi testvértől való megszabadulás (Get rid of the greedy sister)*
A kérelem benyújtása a majorhoz (Put in the request to the major)
A major orvossága (The major's cure)
A gyógyító megkeresése (Find the healer)
Az erdő megtisztítása (Clear the forest)
Hoko keresése (Find Hoko)
A Vezető (The Leader)
A levelek visszaszerzése (Get back my letters)
Beszélgetés a Versgyűjtővel (Talk to the poem collector)
A költő öreg házának megtisztítása (Clean the old house of the poet)
A varázspor terjesztő utáni nyomozás (Investigation about the magic dust dealer)*
Kapcsolatfelvétel a varázspor terjesztővel (Contacting the magic dust dealer)*
Varázspor üzlet (Magic dust business)*
Keresd meg a tudóst (Find the scholar)*
A templom megnézése (Look in the temple)*

12 / 12

