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e, no meio do jogo, jogo, Se você tem quase todos os personagens, Erik pode ser uma das piores opções e só retornará ao seu trono no final. O ano, esqueça a espada e concentre -se completamente nos punhais. No início do jogo, o Cobra Strike e o Sleepper Hit podem ser eficazes, mas eu recomendo selecionar apenas um, juntamente com a
respectiva habilidade que causa mais do que nessa condição. Jogando algumas missões draconianas, o golpe de malha me salvou às vezes, embora nem sempre fosse eficaz. O empuxo duplo parecia muito mais poderoso, mas acrescentou pouco ao caráter geral do personagem. Enquanto comentei sobre o texto com conselhos, não vale a pena roubar
com Erik, mas depois de gastar alguns pontos nas habilidades do DAGGS, recomendo ir a esse outro, simplesmente por causa dos atributos passivos. O bumerangue serve apenas no início do jogo para causar danos na área sem consumir MP e, mesmo assim, é de pouco uso. Com o desbloqueio de novas habilidades, ele investe completamente em Guile
para obter divisão e reivindicação crítica para desbloquear sua melhor combinação: Divida + Oomphle (de outro personagem de Erik) + Reivindicação crítica para causar um grande dano. Depois disso, termina as habilidades de adaga, incluindo a coleta da habilidade secreta que faz fronteira com o bumerangue. Assim que ela chega, o mágico é uma
alegria para o jogador por seu potencial para o estrado no local. Invista em equipes focadas totalmente em poder mágico e, é claro, varinhas pesadas. A Létigo é completamente inã e literalmente masoquista. Curiosamente, seus principais feitiços são adquiridos à medida que você passa os níveis, sem precisar adquiri -los nas habilidades. Dito isto, a
princípio, algumas coisas são os ã ostris, como resistência a alguns elementos, mas, na medida do possível, sempre prioriza o aumento de seus atributos passivos. A única honra Eco, que ocasionalmente causa feitiços jogados são duplicados. Pornô, essas habilidades mais azuis apenas como eles são comprados no final do jogo. Não há nada mais típico
em um jogo de RPG do que uma loira amigável e caridosa que cura pessoas. Bem, isso é sereno em 99 % do tempo, para, no início do jogo você pode (e deve) ser um guerreiro com o arremesso, como você pode dar uma quantidade relativamente boa de dano. Mas assim que você receber outro personagem (s), você deve usar varinhas e escudos
novamente para curar e aplicar fãs e debuffs. Defensivamente, ela é muito poderosa, com seus hinos elementais protegendo seu partido de todos os elementos. Muitos líderes usam elementos espetaculares nos ataques, e ter o hino certo nas mães pode facilitar. Além disso, estes são atributos passivos, já que os feitiços mais importantes também são
recebidos diretamente com o passado. O charmoso Sylvando é o personagem com mais chances, podendo assumir o papel de atacante muito bem no início do jogo, com chicotes ou apoiando desde o início, com uma espada e um escudo. O chicote torna possível causar dano de uma forma muito interessante, inclusive deixando inimigos em condições
especiais. Pornô, algumas habilidades e feitiços realmente direcioná-lo para o papel de apoio, especialmente no meio e final do jogo. Quando ele entrou na festa, Eu até disse não para alguns porque “história â ̈¬ que desbloqueia sua capacidade de ser mais: agitação, que é a primeira cura na área. A maioria dos chefs são danificados por seus
personagens, ter essa característica era mais do que vital, especialmente com missões draconianas. Logo, eu colocá-lo imediatamente como um grande apoio. Ao contrário de Serena, por, o atributo mais importante para ele é o charme e, com isso, pode se aplicar aos inimigos. Sabendo disso, recomendo que você se concentre totalmente em
Aaaaaaaaaaaa e aaaaaaaaa. Rab é um dos personagens mais estranhos e mais rápidos de usar. Imediatamente duas funções aparecem: use garras para danos, Tentei muito fazer ele funcionar com as garras, mas mesmo assim ele ficou para trÃ¡Âs de outros personagens focados em dano. Portanto, red mage Ã©Â o caminho a se seguir, principalmente
com a skill tree Enlightmement, principalmente pelos atributos passivos. O mesmo vale, depois, para Heavy Wands, ainda mais com as skills bloqueadas nas fronteiras entre as duas, o que Ã©Â desbloqueado no comeÃ§Âo do segundo ato. AlÃ©Âm de ser oficialmente a melhor waifu de DQXI, a Jade foi a melhor atacante de toda a minha party. Para
consolidar isso, simplesmente invista na skill tree das lanÃ§Âas atÃ©Â desbloquear Multithrust e pronto: basta pegar atributos passivos, buffar ela com Oomphle e o potencial de dano dela chega em nÃÂveis absurdos. HÃ¡Â outras coisas ÃºÂteis que ela pode fazer, como o Re-Vamp, que Ã©Â um Ã³Âtimo auto-buff, ou outras habilidades como Thunder
Thrust para matar Slimes metÃ¡Âlicos, mas, em geral, todo turno com ela deve ser focado em dar muito dano aos inimigos. Por motivos de spoilers, esse personagem serÃ¡Â chamado de Oitavo. Ele tem vÃ¡Ârias peculiaridades, como o uso de machados e melhores opÃ§ÂÃµÂes defensivas. Logo, mesmo que ele possa usar espadas normais ou de duas
mÃ£Âos, ele realmente brilha com um machado e um escudo. Isso porque, com o machado, ele pode diminuir a defesa ou paralisar inimigos com uma chance de sucesso extremamente alta e, durante o set-up de buffs e debuffs (que sÃ£Âo vitais em lutas contra chefÃµÂes), ele tem acesso imediato a Kabuff e Magic Barrier que aumentam em um nÃÂvel, respectivamente, a defesa fÃÂsica e mÃ¡Âgica de todos os membros ativos da party. Depois, basta um aumento de ataque e vocÃªÂ pode spammar Parallax para dar muito, muito dano. Como vocÃªÂ terÃ¡Â um nÃÂvel bem alto ao ganhar esse personagem, vocÃªÂ pode pegar as habilidades mais vitais para o machado e depois focar no escudo e,
somente depois, em Heroism. As you make your way through Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, several companions will join the hero's journey. The ser ser um hÃÂbrido red Membros do seu grupo ganhamNão há pontos de habilidade com cada nível ganho, que podem ser usados no musical do Gerador de Personalidade para desbloquear
novos ataques, feitiços e aumentos de Estado. Você se pergunta como desenvolver cada personagem desde o início? Aqui estão algumas sugestões para começar.Aviso: o presente artigo pode conter pequenos spoilers relacionados com a identidade dos membros do seu partido e os tipos de competências que utilizam. Enquanto a maior Ãa da sua
equipe compaâ±eros foi muito visível em materiais promocionais para o jogo e na abertura do pelÃcula, se você quiser evitar os spoilers, por favor volte agora. Conceitos de construci³ n de personagens Especialmente nas primeiras horas do Dragão Quest XI, faz sentido reduzir seu foco principalmente para um amigo do bloco. la, em vez de espalhar
seus pontos de habilidade igualmente por todo o Ãas categorias. É melhor ser Asimâ Ro do que equilibrado, já que você provavelmente é capaz de liberar habilidades mais poderosas. É mais provável que seja. As árvores de habilidades para cada personagem podem mudar por causa de eventos na história, muitas vezes dando movimentos mais
poderosos. Se um dos seus comradesâ±eros deixar a festa temporariamente, vale a pena conferir os pontos de habilidade gratuitos no Gerador de Caracteres quando eles voltam. Uma vez que você entra no jogo por algumas horas, você pode desfazer suas tarefas de ponto de habilidade a qualquer momento visitando um acampamento ou igreja, no
mesmo lugar onde você mantém seu jogo. Se você não estiver satisfeito com as habilidades atuais de um personagem, selecione a opção ³ Rectificações ³ para liberar pontos de habilidade para 20 outros cada. Você terá que desfazer uma categoria inteira, não pode escolher e escolher habilidades individuais.Os melhores ramos de habilidade para cada
personagem Protagonista da Droga Hegal Força Especial El Hegal não é o tipo mais maligno nas primeiras horas do DQXI, e por algum tempo personagens como Jade e Sylvando serQue n mHard s Orgulho de paralelepípedos. Ele se beneficiará de alguma proteção extra, para que ele conduzisse no ramo de uma espada de uma maneira de deixar a
mão livre para os escudos. Depois de acumular um pouco essas habilidades, dê um pouco de amor aos impulsos do estado encontrados no ramo da luz. Deixe grandes espadas e espadachim de espada mais tarde no jogo, quando a taxa de desvio do seu herói, estatísticas básicas e acesso a equipes de bom nível permitem que ele sofra muito mais dano.
(Nesse ponto, no entanto, você será capaz de segurar duas espadas com uma mão, então por que se preocupar?) Melhor Desbloqueio Antecipado: Falcon Slash (Espadas 16P) Ataque rápido duas vezes para dobrar o dano.Ataque com Golpe Milagroso (Espadas 16P) Ataca com dano enquanto cura levemente o MC. A árvore de habilidades de jogo tardio
de Erik em “Dragon Quest XI.” O edifício de cada personagem tem sua própria forma distinta. Se você gosta de roubar itens e materiais raros dos bandidos, Erik é o seu cara. Mas mesmo se você não estiver, não descarte isso. Ele tem uma chance sólida de infligir doenças de status aos inimigos, e sua agilidade permite que ele aja cedo na ordem do
turno. Ao invés de duplicar Espadas, recomendamos treinar Erik em Facas (muitos ataques que induzem doenças), complementado por reforços estatais fornecidos por Guile.Best Early Unlocks: Poison Strike (Facas 7P) ataque e possivelmente envenene o inimigo.& Nbsp; Meia Polegada (Guile 8P) & nbsp; rouba o item do inimigo (sem dano). Punho
Duplo (Facas 16P) & nbsp; Equipa as facas nas duas mãos, aumentando o dano e diminuindo a defesaÉ difícil pensar em Veronica como outra coisa além de uma mágica negra, então não pensamos. Ignorar os chicotes por completo e favorecer as habilidades do Vim irá impulsionar o seu MP e Poder Mágico. Equipar as Varinhas Pesadas como sua
arma principal aumentará ainda mais o seu dano mágico, mas você não precisa se preocupar em dedicar pontos de habilidade a esta categoria imediatamente. Francamente, a Árvore da Habilidade de Veronica não é tão útil. Ela é um grande trunfo para a festa, mas a maioria de suas habilidades incríveis são feitiços aprendidos a partir de ganhos de
nível comum.O Melhor Desbloqueio Antecipado: Resistência ao Fogo e à Terra +20 por cento (Vim 10P) odardauC odardauC .razepme arap saicneregus sanugla Â Â ÃuqA ?oditrap ut ed orbmeim adac a rallorrased om³Ãc satnugerp eT¿Â ."avisulE dadE anu ed socE :IX tseuQ nogarD" ne anereS ed sedadilibah ed lobr¡Ã lE .acin³ÃreV ed latnemele
asnefed al ratnemuA Â ¢Ã)P01 miV( otneic rop 02+ otneiv la y oleih la É surpreendente o suficiente, é bem barato com um polarmo. Antes que todos se juntem, especialmente quando só há quatro de vocês, quero que Serena se concentre em lanças. Sua equipe vai ganhar vantagem nascente com daâ±o e a defesa do ataque adicional, mas ela pode ser
a principal cura. Venha em frente no jogo, quando você está distribuindo principalmente os restaurantes ³ fãs n e HP, você dá amor ao Harpistry e à Wands. Melhores Uplocks Iniciais: Entrega (Spears 7p), giveâ±ou inimigos pesados a mortos-vivos. â  aumentar a resistência elementar do partido durante algumas rondas. Uma briga essencial do chefe,
até mesmo para o jogo da tarde. Tal como Erik, os seus gestos de alta altitude, agilidade e carinho dão-lhe uma oportunidade decente de infligir males estatais, mas Sylvando tem muitos amadores 'azulejos' e (eventualmente) curaNow ³. Portanto, a Força Especial de Drogas é uma exceção ³ à regra "MantDrug FORVIN desigual" mencionada acima.
Vamos, desenvolva o limitado ³ para chegar ao espinho, o que abre algumas das melhores jogadas de Sylv no jogo. Melhores Uplocks Iniciais: Dança de Fuddle (Showmanship 12p): a oportunidade de confundir todos os inimigos. Mana dancee (Showmanship 14p), â â â , â ・ â , â â,  "Restaurar m.s de 70 HP para todos os membros da festa. Jade é um
poderoso lutador, capaz de dar um golpe e, às vezes, infligir males estatais. Ela carece de todas as habilidades de magia e cura ³ n, então toda vez que você a tem na festa por uma luta de chefão (que muitas vezes é), ela afirma estar feliz em trazer um usuário mágico restaurador como Serena ou Rab. Como Sylvando, Jade é uma exceção ³ à regra
desigual. Ela faz mâ±o com lanças que com garras, e algumas de suas melhores habilidades vêm de Allure. Sua outra categoria "Ãa Ãno nica", Fistyfuffs, é principalmente obrigações do governo, mas um investimentoVenha ³ vale a pena. Melhores Uplocks Iniciais: Largura da anca (Alure 6p), â , um ataque feroz e não por um baixo custo de MP.
Consistentemente ã ºtil. Também atacará um único inimigo 4x. Desbloqueie um movimento em Rabb Quest Xi Personagens Construtores Men. o construtor de personagens. Melhores desbloqueios iniciais: certo como chuva (ilustração 6p) ¢ ¢ Ã Grode que subestimamos injustamente o V Alor de Los Boomeranges e Los Ligigos?
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