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Nioh hora-gai shell

Obiekty użytkowe odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego wojownika w niebezpiecznym świecie Nioh. Niektóre z nich mogą nie być wykonane z kowala, ale są bardzo popularne w samym świecie gier. Aby je znaleźć, musisz więc szukać wszystkich ciał, zajrzeć do każdej klatki piersiowej, a także pudełka i wazonu. Większość artykułów nie ma znaczenia z punktu widzenia fabuły, ale są elementy
wyposażenia, które mają kluczowe znaczenie dla dotarcie do końca historii dewelopera. Listy wszystkich przedmiotów dostępnych w grze są wyświetlane w poniższych tabelach. Opis lokalizacji elementów użytkowychLicze przywraca utracone zdrowie. Shingiku remedyTwoło potajemnie lekarstwo, przywracając życie. Powstała w rękach dr Dosan Manase.Sake daionjinaScorpio horagaiSpecjal róg.
Zaopiekuj się nim, a wszyscy w pobliżu wrogowie wyjdą. W pokoju szefa, na misji Głębokie w ciemności. Pukiel włosy ninjaMiecz do seppukuUŻyj tego artykułu, aby powrócić do sanktuarium. Niestety, stracisz Amritę.Blisko pierwszego bossa (Onryoki) w jaskini, po lewej stronie łodzi. Księga ReinkarnacjiTa jesteś w stanie zresetować punkty Amrita i samurajów. Znowu zbudujesz postać. Książka nie może
być wykorzystana na misji. Kup go w Secret Tea Room.ElixirOdwróć niektóre z utraconych punktów życia. Pukiel włosy słynnego ninjaWłosy słynnego ninja, który zginął w walce. Pomagają one zdobyć punkty umiejętności ninja. Pukiel włosy słynnego maga onmyoWłosy słynnego maga Onmyo, który zginął w walce. Dzięki nim zdobywasz onmyo.Pukiel punkty umiejętności słynnego samurajówWłosy
słynnego samuraja, który zginął w bitwie. Zdobywają punkty samurajów. Ognisty amulet oczarowuje twoją broń mocą ognia. Gimorogi TwigY może porzucić misję i powrócić do punktu wyjścia bez utraty Amrity's Ball. Horoku-damaCeramika wypełniona popiołem. Działa w taki sam sposób jak odpręzowy granat. Hyattoko MaskA, gdy go nosisz, maska będzie strzelać do wrogów w pobliżu.
KayakudamaProch owinięty w japoński papier. Zachowuje się jak granat. Talizman chwiliThalist, który przywołuje życzliwego ducha, atakując swoich wrogów na chwilę. Tokko karasu tenguS zmniejsza obrażenia spowodowane upadkami i zwiększa odporność na ataki wiatru. Święte TwigGames, który przywraca przedmioty Onmyo do 30% maksymalnego poziomu artykułu Onmyo, można przygotować.
Święta woda przyspiesza powrót do zdrowia ki. Święte Popioły oczyszczają i neutralizują niekorzystny wpływ na przedmioty. Panel Talisman Ustawia znak, gdzie jesteś, a na kompasie pojawia się miejsce, do którego musisz się udać. Mała kamienna duszaKonsumowanie tam i dostaniesz 5000 Kamień duszyKonsumować go, a dostaniesz 50.000 Amrity.Small kamień duszyKonsumować go, a dostaniesz
100 Amrity.Soul stoneKonsumuj go i dostaniesz 500 Amrity.Large stoneConsume it i dostaniesz 2000 Amrity.StoneSuch jako kamień, idealny do rzucania. Podróż amuletVerte bezpiecznie do kaplicy, w której się modliłeś. Uchiko powderWhein kamienna torba do wyostrzenia mieczy. Tymczasowo poprawia ty zaznajomieni z bronią. Oseka Podnosi poziom zaznajomienia z bronią o 150.Kadzidło yokai
przyciąga Yokai.Pukiel mistrz samurajów włosów zapewnia punkty samurajów. Świeca invocatorLights, który wzywa dobroczynne duchy i pobiera Amrita z grobu. Kubek włosów młodego samuraja zapewnia punkty samurajów. Anty-paraliżujący igłaspecjalna igła, która neutralizuje paraliż. Ninja Master's Hair cupSes ci ninja punktów. Onmyo Master Master's Hair Cup zapewnia punkty onmyo. Talizman
dzikości znacznie zmniejsza szybkość ruchu swoich wrogów. Story ArticleLocation LocationKey to DungeonKeys with which you are able to escape dungeons under the Tower of London.London, after the elimination of the guard. Układ kowalski: Onryoki KabutoSchemat smith: Hino-enma KabutoSchemat kowalski: Ogress MaskSkorupa Hora-gai ShellFlintKey do Zamku GateHiragumo Fragment
IHiragumo Fragment IIHiragumo Fragment IIIHiragumo Fragment IV Księga reinkarnacjiThandi do niego jesteś w stanie zresetować Amrita i punkty samoura Znowu zbudujesz postać. Książka nie może być wykorzystana na misji. Miecz HarakiriUżyj ten przedmiot, aby powrócić do sanktuarium. Niestety, stracisz Amrita.Himorogi FragmentUżyj, aby opuścić misję. Stracisz własną Amritę w tym samym
czasie. Klucz do ResidenceKey w rezydencji szefa wioski rybackiej. Ochoko CupThalds jesteś w stanie sprowadzić innego gracza. Święta Sól sprawia, że powrót gracza powołanego do jego gry - można go używać bez ograniczeń. Klucz do Świątyni SeiryujiKey, z którym otworzysz wejście do Świątyni Seiryuji.AmunicjaDodatkujące Urządzenia wybuchoweUżysz je w broni palnej. Zadają one wiele obrażeń,
w tym uszkodzenia obszaru. Amunicja karabinowaUżyj w pistoletie ręcznym. ArrowIdeal z łukiem. Shotgun, będzie go używać w karabinie. Miałem to jako purpurową kroplę czegoś (nie pamiętam, co wróg upuścił) i teksty smak po prostu powiedział, że w starych dobrych czasach był używany do połączenia armii. Czy ktoś wie, co ten element robi po aktywacji? Ponieważ mam tylko jeden, nie chcę go
marnować, jeśli efekt jest coś epickie! EDIT: Zdałem sobie sprawę, że ma nieskończone zastosowania i wszystko, co robi, to zrobić fajny dźwięk. Podoba mi się. Strona 2 7 komentuje Nioh (japoński: Hepburn: Nio?, hay-rsever kral), Team Ninja taraf-ndan PlayStation 4 için geli-tirilen ve rol yapma oyunudur. 'ubat 2017'de dànya api-nanda piyasaya s-lldà ve Sony Japonya ve Koei Tecmo taraf-ndanan
yayonland. Oyun, gezinme seviyeleri etrafànda denen ve bir bàlgeyi istila eden canavarlar yenerek oynanar. Akcja rozgrywa się na początku XVI wieku w wyimaginowanej wersji ery Sengoku, kiedy Japonia była w środku wojny domowej przed powstaniem oddziału Tokugawa. Marynarz o imieniu William, który był w poszukiwaniu wrogów, przybył do Japonii i został zabity w chaosie wojny przez Hattori
Masanari, który służył Tokugawa Ieyasu. aby go pokonać. W 2004 roku, nioh zaczął rozwijać się jako projekt multimedialny oparty na niekompletnej Akira Kurosawa, i jako sekretarz generalny, Kou Shibusawa, nie był zadowolony z wyniku, wiele zmian przeprowadzono w ciągu ośmiu lat. Projekt został przekazany zespołowi Ninja, a późniejszy rozwój trwał cztery lata. Chociaż historia została ozdobiona
nadprzyrodzonymi elementami, została oparta na życiu historycznego zachodniego samuraja Williama Adamsa. Informacja, która po raz pierwszy została ogłoszona w roku, w którym zaczęła ewoluować, stała się sporadyczna do 2015 roku i została ponownie wydana wyłącznie na PlayStation 4. W tym artykule dodam opisy elementów użytych w grze, a raczej w języku tureckim, które doświadczam lub
zdaję sobie sprawę, do czego służą. To bardziej strona archiwum, którą stworzyłem dla siebie, więc :) Jeśli to działa, możesz spojrzeć. Medycyna: Zdrowie podczas stosowania. Lek Shingiku: Całkowicie przywraca zdrowie. Daion-jin's Sake: Święte wino orzechowe, które karmi boga świętego Daion-jin, leczy i tymczasowo zapobiega fundamentalnym szkodom. Daion-jin jest bogiem Onmyo, który zajmuje
jeden z ośmiu boskich aspektów. Hora-gai shell: przyciąga wrogów. Young Ninja's Locks: Zapewnia 1 wynik Ninja, gdy jest używany. Miecz Harakiri: Stracisz całą Amiritę i wrócisz do najbliższej świątyni. książka reinkarnacji: resetuje swój poziom i umiejętności. Słynne ninja zamki: Zapewnia 5 Punktów Ninja. Słynne zamki Onmyo Mage: Używane, aby uzyskać punkty umiejętności Onmyo. Słynne zamki
samurajów: Samuraj służy do zdobywania punktów umiejętności. Amulet ognia: Dodaje obrażenia od ognia do wyposażonych broni. Amulet lądowy: Dodaje obrażenia ziemi do wyposażonej broni. Amulet wiatru: Dodaje obrażenia od wiatru do wyposażonych broni. Amulet wodny: Dodaje obrażenia od wody do wyposażonej broni. Amulet Błyskawicy: Dodaje obrażenia od błyskawic do wyposażonych broni.
talizman ognia: magiczny obiekt, który zakrywa broń ogniem. Ochoko: Artykuły do dzwonienia do graczy online. Klucz do zamieszkania: Klucz do zamieszkania szefa wioski rybackiej. Fragment Hinorogi: Używa całej Amrity, ale pozwala ci opuścić zadanie i powrócić do punktu wyjścia. Oddział Himorogi: Pozwala opuścić zadanie i powrócić do punktu wyjścia bez utraty Amrita. Horoku-dama: Uszkodzenia
fizyczne i ogniowe. Maska Hykotto: Ładunek proszku zawinięty w japoński papier. Po odrzuceniu eksploduje i zadaje obrażenia wszystkim wrogom w okolicy. Hykotto Mask: Maska, która wydobywa płomienie z jego ust. Talisman Moment: Magiczny talizman, który przywołuje Ducha Strażnika, który na krótko atakuje twoich wrogów. Kruk Tengu Tokko: Zmniejsza obrażenia od upadków i zwiększa odporność
na ataki wiatru. Pędzla : Oczyszczona szczotka, która przywraca 30% Onmyo. Święta woda: Picie tej wody przyspieszy powrót Ki do zdrowia na krótki okres czasu. Święte popioły: Po nałożeniu na opiekuńczy lub medyczny, medyczny, neutralizuje i neutralizuje efekty. Shinobi Box: Użyj, aby przywrócić 30% maksymalnego elementu Ninjitsu, który możesz przygotować. Znak talizmanu: Umieść na kompasie
znak wskazujący kierunek i gdzie się znajdujesz. mały kamień ducha: użyj do zakupu 100 Amrita. Kamień Duchowy: Użyj kupić 500 Amrita. Wielki kamień spirytusowy: Użyj kupić 2000 Amrita. Little Soulstone: Użyj kupić 5000 Amrita. Piotr: Piotr, aby przyciągnąć wrogów. Podróż amulet: Bezpiecznie wysyła cię z powrotem do ostatniej świątyni, o którą się modliłeś. Uchiko Powder: Zwiększa dostępność
broni. Whetstone: Przywraca poziom dostępności każdej broni wyposażonej do 150. Yokai kadzidło: Yokai przyjdzie do ciebie, gdy jest używany. Mistrzowie samurajów: 4 punkty umiejętności Samurajów są przyznawane, gdy są używane. Świeca Przywoływacza: Służy do ratowania zaginionej Amrity przed poprzednią śmiercią i ducha twojego opiekuna. Młody samuraj: Użyj 2 umiejętności samurajów, aby
zdobyć punkty. Igła do zwalczania szkodników: Może być stosowany w leczeniu różnych dolegliwości. Master Ninja's Locks: 3 umiejętności Ninja są używane do zdobywania punktów. Mistrz Onmyo Mage Zamki: Używany do zdobycia 3 punktów umiejętności Onmyo. Talizman leniwy: Znacznie zmniejsza szybkość ruchu przeciwnika. Shuriken: Pistolety nożowe rzucone przez ninja. Nikawa Glue: Przywraca
trwałość każdego pancerza o 50%. Antidotum: Usuwa nagromadzone działanie trucizn i toksyn. Igła do zwalczania szkodników: Igły te mogą być stosowane w leczeniu różnych dolegliwości. Sól: Gdy jest używana, zadaje duże obrażenia pobliskim Yokai. Magatama: Zakrzywiona perła używana jako akcesorium w czasach starożytnych. Mówi się i kiedyś ma magiczną moc, która może zniszczyć złe duchy i
przetrwać katastrofę. Gnojowicy: Zestaw kału, który nie ma wystarczającej ilości składników odżywczych, które mogą być nawet używane jako nawóz. Użyj na wroga, aby zmniejszyć wpływ leków, których używają. a także znacznie zmniejsza jego ochraniacze. Kunai: Miecz obosieczny używany przez ninja w różnych zastosowaniach i często używany jako odrzucona broń. Są one cięższe niż shuriken i
powodują więcej obrażeń po odrzuceniu. oni to robią.
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