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Land of the goblins rs3 quick guide

Moeilijkheid: Moeilijkheid: Moeilijkheid: Moeilijkheid: MidpointStart: Praten met Grubfoot in de Dorgeshuun mijnen in de grot achter de kasteelkelder in Lumbridge.Uitgangspunt op de wereldkaart: Het startpunt is niet op de wereldkaart. Alleen leden: YesEisen: Je moet een ander stukje H.A.M. en
Viswedstrijd hebben voltooid. Je hebt ook 30 Prayer, 36 Agility, 36 Thieves, 36 Fishing en 37 Herblore nodig. Je moet in staat zijn om een level 19, 25, 30, 36 en 36 monster te verslaan. De eerste aanvallen met melee, de tweede met Ranged en de rest met Magic. Ze gaan door naar de strijd als je een
beschermend gebed gebruikt. Het Level 19 monster kan slecht bestand zijn tegen aardse spreuken, het Level 25 monster kan slecht bestand zijn tegen crush aanvallen en level 30 en 36 monsters zijn bestand tegen slechte wapens gegooid. Breng gewoon de magische wapens, op afstand en melee.
Apparatuur nodig: Lichte bron, teleportaties naar Dorgesh-Kaan, toegang tot de lodestones van Ardougne, Falador en Draynor Village, lege flacon, stamper en mortel, toadflax potion (unf), slijmerige paling, hengel, goblin mail, paarse kleurstof, gele kleurstof, blauwe kleurstof (tijdens het zoeken moet je
naar Aggie), ten minste 5 GP wapens en armor. Eten kan nuttig zijn. Noodzakelijke dingen: lichtbron, spullen om naar Dorgesh-Kaan (twee keer), lege flacon, stamper en mortel, goblin mailGrubfoot wil in Dorgesh-Kaan, maar Mistag staat geen goblins van buiten de grond. Grubfoot vraagt of er iets aan
gedaan kan worden. Hij wil met de gekozen commandant praten. Vraag Mistag waarom hij hem niet binnenlaat. De wet staat dit niet toe, omdat bovengrondse goblins strijdlustig zijn. Stel dat jij de leiding hebt over Grubfoot. Ik kan het nu doen, maar Grubfoot moet je blijven volgen. Loop naar oldak's huis
in het noordwesten van Dorgesh-Kaan. Praat hier met S'Anik. Ze herkent hem als de goblin van de vorige missie die van haar droomde als de Gekozen Commandant. Niemand gelooft Grubfoot. Vraag hem waarom hij bijkwam. Grubfoot had nog een droom. Vraag welke. Nu zie je een video over goblin
land, Yu'biusk. Hij moet goblins hierheen brengen zodat alle goblins in vrede leven. Vraag Grubfoot waarom hij denkt dat zijn droom waar is. Hij zegt dat deze droom meer aanvoelde als andere dromen. Zanik vraagt wat je ervan vindt. Kies iets. In ieder geval is het de moeite waard om te onderzoeken.
Grubfoot weet niet waar Yu'biusk is. Er is een geheime tempel voor de Grote God van de Hoge Oorlog. Er zijn daar priesters, die hun weg moeten weten. Je moet beloven dat je de locatie niet aan andere niet-goblins zal vertellen, zodat mensen de tempel niet zullen aanvallen. Zodra je dit doet, vertelt
Grubfoot je met cryptische woorden waar de tempel zich bevindt. Oldak weet waar hij is en creëert er een bol voor. Zeg me dat je klaar bent om te stralen. Nu ga je naar de vissersgilde grot. Loop naar het noorden spreekt met de goblin bewaker. Ze vertelt ons dat ze Dorgeshuun is en mag de tempel
betreden. Ook jullie proberen de tempel binnen te gaan, maar jullie kunnen het niet als mensen doen. We moeten ons klaarmaken. Verzamel wat zwarte champignons uit de goblins en maal ze fijn met stamper en mortel. Nu krijg je de zwarte champignoninkt. Verf je goblin mail zwart met deze. Keer terug
naar Dorgesh-Kaan en praat met Oldak. Je moet je verkleden als een goblin, zodat je de tempel betreden. Daarom moet je naar de op-de-andere make-over van de goochelaar. Noodzakelijke apparatuur: Teleportatie naar Falador, flacon of water, paddenflax, zwarte goblin mailTeleporteer in Falador en
te voet naar de Makeover Wizard, die een huis ten noorden van de Craft Guild heeft. Begin een gesprek en vraag of je worden omgezet in een goblin. De tovenaar vraagt waarom je het wilt. Zeg hem dat je van goblins houdt en vraag of je het wel of niet. De goochelaar geeft je het recept voor een drankje
om te zetten in een goblin: zet pharmakos bessen en paddenmeel in een flesje. De drank zal je weer veranderen als je in het zonlicht of als je het dragen van iets dat niet goblin. Drink, doe je harnas uit en keer terug naar de Fishing Guild grot. Neem wat te drinken. Kies een leuke goblin en zet het in een.
Ga naar de tempelwachters en vraag of je naar binnen mag. Ze willen je naam weten. Ze gaan raden. Als ze iets aardigs zeggen, zeg dan dat de bewaker het goed raadde. Nu kun je naar de tempel gaan. Vind de hogepriester in de tempel. Het is in het noordoosten. Vraag hem wat hij weet over
Yu'biusk. Dit is geen kennis voor normale goblins, zegt de Hogepriester. Je moet de Grote God van de Hoge Oorlog begrijpen. Zeg hem dat je het weet. Nu moet je een test doen om het te bewijzen. Waar of onwaar: zij die niet in de Grote God van de Hoge Oorlog geloven, of het nu goblins of andere
rassen zijn, moeten sterven. Doe je dat niet? Omdat? De Grote God van de Grote Oorlog beveelt het. Waar of onwaar: Grote Hoge Oorlog God koos Goblin om zijn ras te zijn omdat goblins machtige krijgers. Valse Oh? Waarom zeg je dat? De Goblins waren geen machtige krijgers voordat hij ons koos.
Waar of onwaar: Goblins leiders moeten goed zijn in het plannen om gevechten te winnen. Vals Waarom niet? Dit is een van de geboden die profetie zegt dat op een dag God van de Grote Oorlog zal sturen Gekozen Commandant. Wat doet de gekozen commandant? Neem goblins mee naar de
overwinning over de hele wereld. Nu zal de priester uw vragen beantwoorden. Vraag wat Yu'biusk is. Het is een oude legende op het land waar de Goblins vandaan komen. De God van de Grote Oorlog nam de Goblins naar andere landen om hen te trainen om strijders te worden. Vraag waar Yu'biusk is.
De priester weet het niet. Misschien weet de dode priester Snothead het. Het is in de tempelcrypte. De priester belooft dat hij het de volgende keer zal vragen. Dit is mogelijk, omdat priesters op een speciale manier begraven worden als ze sterven. Vraag nu waarom er zes stammen zijn. Hij legt het
patroon uit en zegt dat ze soms gekleurde harnassen dragen om het verschil aan te geven. U zien dat er veel kamers zijn in het midden. Er is een goblin bewaker voor alle kamers. Elke bewaker heeft een andere kleur De kleur die ze dragen, moet je imiteren. We hebben al zwarte goblins. Doe het erin en
ga naar de zwarte kamer. Deze kamer is in het noordoosten. Hier zit hij in de gevangenis. Praat met haar. Vraag hoe je haar redden. Ze heeft een Mobile-Over-Distance Sphere nodig die van haar is afgenomen. Doorzoek de krat in het noordoosten van de kamer, pak de bal en geef hem aan Zanik. Hij
gaat nu weg. Stelen voor u uit de kamer gaat de priester sleutel in de zwarte kamer. Bewaar het! Noodzakelijke apparatuur: teleporters in Draynor Village en Ardougne of Seers' Village, black goblin mail, 5 gp, lichtbron, eelTeleport visciuto in Draynor Village en ga naar Aggie. Praat met haar en vraag of
ze kleurstoffen kan maken. Gebruik niet de juiste knop, het werkt niet! Vraag haar of ze een zwarte of witte kleurstof kan maken. Het kan, maar daar heeft het een speciale substantie van de darmen van de witte vis Hemenster nodig. Je hebt een slijmerige paling nodig om witte vis te vangen. Ga naar
Hemenster. Dat is het vissersgildedorp. Loop naar het gebouw van de Viswedstrijd, ten noordoosten van het Vissersgilde. Een bewaker zal je tegenhouden als jij het bent, maar als je zegt dat je Hemenster witte vis krijgt, kun je binnenkomen. Vang de vis met de slijmerige paling. Teleporteer naar Draynor
en laat Aggie je goblin mail laten vallen voor witte vis en 5 huisartsen. Schilder de goblin mail een tijdje niet! Noodzakelijke items: teleportatie naar Ardougne en Dorgesh-Kaan, paars, geel, blauw en oranje tinctuur, witte goblin mail, goblin drankje, stamper en mortel, flesje, wapen, voedsel, armor en de
sleutel van de zwarte kamer. Aggie kan kleurstoffen maken als je haar de ingrediënten brengt. Als je begon met rouwen eindigt deel I, u ze ook kopen in Lletya. Pak je kleurstoffen en je witte goblin mail en keer terug naar Hemenster Cave. Verander in een goblin en zet de witte post van de goblins. Ga de
tempel binnen en loop naar de kamer waar de witte pantserbewaker zich bevindt. Het is in het westen. Steel de sleutel met de zakkenrolleroptie van de priester daarbinnen. Verf je harnas in een andere kleur, voer de kamer van die kleur en stelen van de priester sleutel. Doe dit tot je alle kamers hebt
gehad. Nu heb je zes sleutels als dat goed is. Zorg ervoor dat je klaar bent om te vechten en zet je sleutels op de grote deur ten noorden van de tempel. De deur gaat nu open. Ga naar de zuidwestelijke tombe en roep de naam van de priester. De dode priester zal nu verschijnen en je aanvallen. Dood
de priester. Hij is een slechte man, maar andere spreuken werken ook goed. Als je hem liet sterven, kun je hem vragen stellen. Vraag hem waar Yu'biusk is. Hij zegt dat de priester die voor hem leefde het weet. Vraag wat de naam van zijn voorganger was. Dat was Slakkenvoeten. Bel Slakkenvoeten bij
het zuidoostengraf. De slak moet je weer doden. Deze keer is het monster niveau 25. Het is een slechte verpletterende aanval. Vraag hem nog eens waar Yu'biusk Hij weet het ook niet, maar zijn voorganger weet het natuurlijk. Zijn naam was Mosschin. Bel hem nog eens. Ga door. Je moet Mosschin
vechten vanaf level 30 (zwak voor de gegooide wapens) en tegen Redeyes en Strongbones die beide level 36 zijn. Het zijn allebei slechteriken met wapens. Strongbones zegt dat Yu'biusk niet in RuneScape is. Er is geen enkele goblin gestorven die nog leeft. Het is al duizend jaar geleden dat de God
van de Grote Oorlog hen in deze wereld bracht, maar de roep om de oude wereld is nog steeds groot. Als de barrières van de werelden breken, zouden de goblins om een portaal naar Yu'biusk vragen. Keer terug naar Dorgesh-Kaan en praat met de stad Oldak. Hij vraagt of je Yu'biusk nog hebt
gevonden. Zeg me dat je alle priesters in de crypte hebt vermoord en wat je van de laatste priester hebt gehoord. Je moet nu een manier vinden om barrières te slechten. Je moet naar de feeën ring, waar Oldak staat op het punt om te sleutelen aan de feeën ring om de barrière te doorbreken. Spullen
nodig: lichtbronPak de lichtbron van de bank weer. Je moet nu naar deze feeënring. Je er teleporteren met de code AJQ of je er lopen. Als je ten zuiden van de stad wilt lopen. Beklim ergens een ladder en loop weer verder naar het zuiden, totdat je bij de ingang van de grotten bent. Ga naar boven en
beklim de trap die je gaat beklimmen. Loop nu naar het oosten. U al zien de ring van feeën verschijnen op de kaart. Zanik en Oldak zijn er al. Praat met Oldak. Zijn auto is bijna klaar. Het moet de ring vol magische energie stoppen, maar die energie moet goed verdeeld worden over de drie ringen van de
cirkel. Je moet hem helpen de auto aan te passen. De eerste ring is twee zurg breed, de tweede vier en de buitenste zes. Ga naar de machine en voltooi de combinatie 9 4 1. De ring gaat nu schijnen en je naar een andere dimensie brengen. Het ziet er gewoon niet uit als de plek die Grubfoot beschreef.
Zanik denkt dat het de juiste plek is. De Grote God van de Grote Oorlog veranderde Yu'biusk in een puinhoop. Oldak vindt dat je het moet onderzoeken. Loop naar het noordwesten en negeer Oldak's waarschuwingen. Kom in een grote doos. Hij opent het, dan wordt het weg geteleporteerd. Dan belt
Oldak je terug, maar vraagt zich af waar hij heen ging. Je weet het niet. Het portaal gaat dicht, maar gelukkig kun je nog net op tijd terugkomen. Oldak zegt dat je niet meer redden. De feeënring is immuun geworden voor Oldak's machine. Als u een andere manier vindt om de feeënringen te gebruiken, u
misschien zoeken. Dit is hoe je een sprookje deel II hebt gedaan. Dan kun je de miniquest doen na Goblin Land. De Chosen Commander is het vervolg op deze missie. Over deze pagina Met dank aan Ru I sono, Nooby killor, The Judge, Mogway6 en warry69 voor bijdragen aan deze pagina. Heeft u een
verbetering voor deze pagina? Stel een Voor! RuneScape is een geregistreerd handelsmerk van Jagex Ltd uit Groot-Brittannië © Lunagang 2004 - 2020 2020
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