Final Fantasy XII

A történet Dalmasca királyságban kezdődik egy esküvővel, aminek gyászos vége lesz. A két szomszédos ország (Rosalia és Arcadia) háborúja hozzájuk is elér, lerohanják őket, és meggyilkolják az ifjú vőlegényt. Az ifjú ara (Ashe) menekülni kényszerül és ellenállási mozgalmat indít. 

Karakterek:

Vaan:
Életkora: 17 éves.
Országának bukása után beáll a szabadságharcosok közé. A játék egyik fő karaktere lesz és harcokban a karddal jeleskedik. 

Ashe:
Életkora: 16 éves.
A háborúban elvesztette szüleit és Dalmasca lerohanása után ifjú férjét is, aki szellemként párszor megjelenik a történetben. Fő célja visszaszerezni országát és az irányítást a hódítóktól. Fő fegyvere neki is a kard lehet.

Fran:
Ő a Viera faj (nyuszifülű) tagja és jól bánik az íjjal, amit fő fegyverként alkalmazhatsz.

Penelo:
Életkora: 16 éves
Szintén elvesztette családját, emiatt csatlakozik Vaan-hoz, akivel együtt keresték a kalandokat, míg Ashe-val nem találkoztak. Fegyvernek bármit rakhatsz neki, jól bánik velük.

Balflear:
Életkora: 22 éves
Mielőtt csatlakozik a hercegnőhöz, kalózkodással foglakozik. A kalandok kezdete előtt Vaan-Penelo kettőssel együtt “dolgoztak”. Fő támadóeszközének a lőfegyvert alkalmazhatod.

Basch:
Életkora: 36 éves.
A történet kezdetén Dalmasca testőrségének vezetője. Kideríthetetlen okból megöli Vaan testvérét Reks-et. Fegyvernek bármit rakhatsz neki.


Jótanácsok a játékhoz:
	Mindig használd a mentési kristályt, mert felgyógyítja HP-t, és MP-t.

A harcok után kapott tárgyakat eladva tudsz főleg, pénzhez jutni, amiből tudsz vásárolni.
A Teleport Stone-k fontos kövek lesznek! Ha a zöld mentési kristálynál leszel, csak akkor tudsz teleportálni előző helyekre és vissza, ha rendelkezel velük.
A pályák több, nagy területből állnak, ezekben a korsókban tárgyakat, pénzt, néha fegyvert, pajzsot találhatsz. Amikor távozol egy helyszínről és később visszatérsz, újra megtelnek a korsók cuccokkal! Érdemes meglátogatni többször egy-egy pályát!
Amikor a csapathoz vendég érkezik, csak a támadásait tudod irányítani, képességeit és fegyvereit nem!
A főcsaták után NEM kapsz EXP-t, csak LP-t!
A területeken sok-sok csapda lesz. Ezekbe lépve HP-t vesztesz, később pedig veszélyesebbek lesznek! Amikor belépsz egy-egy területre, használd az irányító karakteren a Libra varázslatot és a csapdák láthatóak lesznek, így kikerülheted őket.
Ha bizonyos tárgyakhoz közel érsz, először “!” jel és hangjelzés, majd a megvizsgálandó tárgy neve jelenik meg (pl.: Treasure). Értelemszerűen ezeket “X”-el, vagy “O”-val tudod kinyitni. Bizonyos helyeken ezek a tárgyak, vagy mentési kristályok csapdák lesznek, jelezni fogom ezek helyét!
Amikor megszerzed, komolyabb csatákat ezekkel kezd, Hastega, Protectga, Shellga, Bravery, Faith, Bubble!


Harcrendszer:
License:
A harcok során minden megölt ellenfél után EXP-t és LP-t kapsz. Az EXP a fejlettségi szinted emelésére szolgál és automatikus. Az LP-vel (License Point) megnyithatsz mindent, amit a játék során használnod kell. A menü megnyitása után találkozol egy License menüponttal. Miután megnyitottad láthatsz egy “Sakktábla” szerűséget. Minden megnyitandó négyzetben valamilyen képesség stb rejlik. Ahhoz, hogy a megnyitott területen szereplő tételt használhasd, meg is kell vásárolnod! (Pl: megnyitottad a White Magic LV1-ben a Cure-t, ehhez a Magic Shopban bizonyos Gil-ért vásárold meg, és már használhatod is). License tábla két nagy területre oszlik. Felülről vannak a varázslatok, felszerelések, technikák, alul a fegyverek és a páncélok. Lesz még 18 db Mist Knack, és Esperek! Ezek különleges támadások (lásd lejjebb). Értelemszerűen ne össze-vissza nyitogasd meg, hanem sorban. Először az egyes, majd kettesszintű dolgokat stb. Íme egy lista a táblán szereplő dolgokból:
Fent: White Magic, Black Magic, Green Magic, Time Magic, Dark Magic, Accessory, Gambit Plus
Lent: Light Armor, Magic Armor, Heavy Armor, Shield, Sword, Spears, Breaker (Axes), Bow, Knight Sword, Katana, Mace, Rod, Staff, Slide Rule, Dagger, Gun, Bo Staff, Handy Bomb, Bowgun, Ninja Sword.

Mist Knack:
Ezek különleges és a normál támadásoknál erősebb, varázsjellegű csapások. Megszerzésükhöz a License táblán 50 pont kell, és általában a sarkokban találhatók (amíg nem nyitottad ki a négyzeteket, addig nem láthatóak!). A harci menüben jelöld ki őket, majd használd az R2-t és az időcsík felett megjelenő jelet (ha több tagnak van Mist Knackja, egymás felett lesznek a karakterek nevei, külön jelekkel). Csak akkor alkalmazhatók, ha rendelkezel megfelelő MP-vel! Amíg lefut az időcsík, több tag is támadhat ilyen módon (Mist Knack lánc). Íme egy lista róluk:  

Vaan:
	Red Spiral.

White Whorl.
Pyroclasm.
Balflear:
	Fires War.

Tides of Flame.
Element of Treaphery.
Fran:
	Feral Strike.

Whip Kick.
Shatterheart.
Basch:
	Fulminating Darkness.

Ruin Impendent.
Flame Purge.
Ashe:
	Northswain’s Glow.

Heaven’s Wrait
Maelstrom’s Bolt.
Penelo:
	Intercession.

Evanescence.
Resplendence.

Gambit rendszer:
Egyszerűen fogalmazva: automatikus (előre kijelölt) parancsok végrehajtása. Ahogy haladsz előre a játékban és nyitogatod a Licence táblákat, lesznek Gambit területek (összesen 12). Minnél többet aktiválsz, annál több automatikus parancs kerül végrehajtásra. Ehhez szükséges, hogy a harcimenüben a Gambit parancs aktiválva legyen (ON állásba). Csata közben elvileg nem kell tenned semmit, mert a rendszer automatikusan hajtja végre az általad beírt feladatokat. Érdemes az első parancsoknál feltámasztó és gyógyító parancsot alkalmazni, erre példa:

1. On - Ally [KO] - Phoenix Down
2. On - Ally [HP <50%] - Curaja
3. On - Nearest Enemy - Attack
Jelentése a következő: Először ha elhullik valaki, egy csapattag élessze újra Phoenix Down-al (ehhez mindig legyen az Item-ek közt Phoenix). Másodszor, ha a tagok HP-je kisebb 50%-nál valaki azonnal gyógyítson (eleinte Cura-t rakj be, mert a Curaja csak a játék ¾-énél lesz megvehető!). Harmadszor, ha nincs szükség egyikre sem, mindig támadjon! Ezeket persze bővítheted más parancsokkal is, valamint saját magad készítsd a rendszert, mert ez csak egy ötlet volt!

Harcezközök, technikák, majd a varázslatok, felsorolása:
Sword, Knight Sword, Katana, Ninja Katana, Spear, Club, Bow, Bowgun, Gun, Breaker (axe & hammer, és sima ököl), Dagger, Rod, Staff, Mace, Sliderule, Handy B. Ammunition.

Swords, kardok: 
Az összes kardnak alapból: Eva +5 képessége van (zárójelben levő képességek kardcsapáskor értendők)

Elnevezés	Képesség	Hol kapható (város)	Ára (Gil) 

Mythril Sword	Atk +13	Vaan alap fegyvere            
Mythril Blade	Atk +22	Basch alap fegyvere           
Broad Sword	Atk +15	Rabanastre	400 
Long Sword	Atk +19	Barheim Passage	700 
Iron Sword	Atk +24	Rabanastre (Giza Plains után)	1200 
Zorin Blade	Atk +29	Bhujerba (Lhusu Mines után)	1700 
Ancient Sword	Atk +35 (Petrify hatás)	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	2400 
Blood Sword	Atk +41, (Slip hatás)	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	5000 
Loin Grin	Atk +47	Jahara, Land of the Garif	4500 
Flametongue	Atk +53, (Tűzjellegű)	Jahara, Land Of the Garif	5200 
Evil Slayer	Atk +59	Rabanastre (Bur Omisace után)	6000 
Vagy Tomb of Raithwall-ban, korsóban.
Ice Brand	Atk +65 (Jégjellegű)	Rabanastre (Bur Omisace után)	7000 
Platinum Sword	Atk +70	Phon Coast	9000 
Bastard Sword	Atk +75	Imperial City of Archades	11000 
Diamond Sword	Atk +80	Balfonheim	12500 
Rune Blade	Atk +85	Balfonheim (Giruvegan után)	14500 
Deathbringer	Atk +90 (Death hatás)	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	16000 
Break Blade	Atk +95	Trade Goods	17800 
Vagy Crystal Grande-ban, korsóban.   
Durandal	Atk +99	Trade Goods	21600 

Knight Sword:
A zárójelben levő képességek kardcsapáskor értendők

Claymore	Atk +82, Eva +10	Imperial City of Archades	10500 
Defender	Atk +91, Eva +35	Balfonheim	13000 
Save The Queen	Atk +100, Eva +10	Balfonheim	15500 
Jutalom a Goliaty Mob Hunt-ban
Ragnarok	Atk +109, Eva +10, (Immobilize hatás)	Ajándék az Ixion Mob Hunt-ban   
Ultima Blade	Atk +118, Eva +10	Trade Good	22800 
Valamint Pharosat Ridorana-n, korsóban
Excalibur	Atk +128, Eva +10 (Holyjellegű)	Crystal Grande-n korsóban    
Tournesol	Atk +140, Eva +25	Trade Goods	600000 
Tyrant Sword	Atk +30, Eva +30	Jelenetben kapod        
Sword Of Pact	Atk +30, Eva +30	Jelenetben kapod 
Tolo Sword	Atk +130, Eva +50, (Holyjellegű)	Trade Goods	65535 

Katana:
Az összes Katana-nak alapból van Eva +5 képessége.

Kotetsu	Atk +50	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3800 
Bizen Osafune	Atk +54	Jahara, Land of the Garif	4800 
Vagy a Rare Monster játékban kapod, ha levered, a 80-as szörnyet, Ogir-Yensa-n.      
Kotorimaru	Atk +58	Bur Omisace	5600 
M. g. ku Kanemoto	Atk +62	Nalbina (Bur Omisace után)	6600 
Murasame	Atk +66, (Water hatás)	Phon Coast	8500 
Chrysanthemum	Atk +70	Imperial City of Archades	10500 
Jagei Hakkei	Atk +74	Balfonheim	12500 
Gather Cloud	Atk +78, (Wind hatás)	Balfonheim, (Pharos at Ridorana után)	15000 
Muramase	Atk +84	
Rare Monster játékban marad a 10-es szörny után Feywood-ban.                       
Vagy, Rare Monster játékban lopható a 78-as szörnytőKapott LPharos at Ridorana-n.            
Vagy, korsóban találod Pharos at Ridorana-n, 35-ös alsó szinten.     
Masamune	Atk +93	Trade Goods	350000 
Vagy ajándék, Mysterious Man/ Gilgamesh Mob Hunt-ban.        

Ninja Katana:
Az összes Ninja Katana-nak alapból van Eva +20 képessége, valamint Dark érintés.
Ashinra	Atk +51	Bur Omisace	5600 
Sakura Song	Atk +56	Rabanastre (Bur Omisace után)	7000 
Kagenui	Atk +62, (Slow hatás)	Phon Coast	10000 
Kouga Ninja Swd.	Atk +67	Cockatrice játékban kapod Dalmasca Eastersand-ban.         
Iga Ninja Sword	Atk +67	Sochen Cave-ban korsóban.        
Orochi	Atk +72 (Disable hatás)	Trade Goods	15200 
Yagyuu Onyx	Atk +80	Rare Monster játékban marad a 49-es szörny után.                 

Spear:
Az összes Spear-nak alapból van Eva +8 képessége.

Javelin	Atk +30	Rabanastre	1400 
Spear	Atk +36	Rabanastre	2200 
Partisan	Atk +42	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3500 
Heavy Lance	Atk +48 (Slow hatás)	Jahara, Land of the Garif	4800 
Thunder Spear	Atk +54 (Lightningjellegű)	Bur Omisace	5800 
Obelisk	Atk +60	Mosphoran Highwaste	7500 
Halberd	Atk +66	Phon Coast	10000 
Trident	Atk +72 (Icejellegű)	Balfonheim	12500 
Holy Lance	Atk +78 (Holyjellegű)	Balfonheim	14500 
Gungnir	Atk +84 (Firejellegű)	Dalmasca Westersand (Giruvegen után)	17000 
Dragon Whiskers	Atk +91	Pharos at Ridorana-n korsóban, vagy   
		Cerobi Steppe-n korsóban.        
Strongest Halberd	Atk +150	Nabudis-ban, vagy Henne Mines-ben korsóban.                       

Club:
Az összes Club-nak alapból van Eva +25 képessége.

Evergreen Club	Atk +27	Rabanastre (Giza Plain után)	1300 
Cypress Pile	Atk +33 (Earthjellegű)	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	2000
Battle Bamboo	Atk +39	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3200 
Musk Ladle	Atk +45	Jahara, Land of the Garif	4300 
Iron Club	Atk +51 (Slow hatás)	Bur Omisace	5300 
Hexagon Club	Atk +57	Mosphoran Highwaste	6800 
Goku Club	Atk +63	Phon Coast	9000 
Aerial	Atk +69, (Windjellegű)	Balfonheim	11200 
Ivory Club	Atk +75	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	13500 
Paddle	Atk +81	SkyCity of Bhujerba (délen)	16200 
Octagon Club	Atk +88	Rare Monster játékban lopható a 33 szörnytől      
		Rare Monster játékban lopható 60 szörnytől.           
Whale Whiskers	Atk +108	Trade Goods	60000 

Bow:

Short Bow	Atk +17	Barheim Passage	500 
Silver Bow	Atk +22	Nalbina	1000 
Avis Killer	Atk +27	SkyCity of Bhujerba	1500 
Killer Bow	Atk +33	Rabanastre (Barheim Passage után)	2000 
Long Bow	Atk +39	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3000 
Elven Bow	Atk +45	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	4200 
Rocsley Bow	Atk +51	Bur Omisace	5200
Stone Bow	Atk +57	Nalbina (Bur Omisace után)	6000 
Burning Bow	Atk +63	Mosphoran Highwaste	7500 
Betrayal Bow	Atk +69	Phon Coast	10000 
Yoichi Bow	Atk +75	Balfonheim	12500 
Perseus Bow	Atk +81	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	14500 
Artemis Bow	Atk +87	Trade Goods	15800 
Sagittaria of Fate	Atk +93	Trade Goods	60000 

Bowgun:
 Az összes Bowgun-nak alapból van Eva +5 képessége.

Bowgun	Atk +40	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3800 
Crossbow	Atk +46	Bur Omisace	5200 
Paramina Bow	Atk +52	Rabanastre (Bur Omisace után)	6600 
Cross Recurve	Atk +58	Phon Coast	9500 
Hunting Bow	Atk +64	Balfonheim	12500 
Penetrator	Atk +70	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	15500 
Gastrafitis	Atk +76	Rare Monster játékban lopható a 39-es szörnytől.         

Gun:
Az összes Gun-nak alapból van Eva +10 képessége, valamint 100% Accurate.

Altair	Atk +6	Balflear alap fegyvere	500 
Capella	Atk +10	Rabanastre	1400 
Vega	Atk +14	Rabanastre (Barheim Passage után)	2400 
Sirius	Atk +18	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	4000 
Betelgeuse	Atk +22	Bur Omisace	5400 
Ras Algueti	Atk +26	Rabanastre (Bur Omisace után)	7000
Aldebaran	Atk +30	Phon Coast	10000 
Spica	Atk +34	Balfonheim	13000 
Antares	Atk +39	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	16000 
Arcutus	Atk +44	Trade Goods	19800 
Fomalhaut	Atk +50	Lhusu Mines-ben, vagy Cerobi Steppe-n, korsóban.

Axe, és Hammer:
Az összes Axe-nak, és Hammer-nak alapból van Eva +6, és Eva +2 képessége.

Hand Axe	Atk +47	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	2200 
Fureir	Atk +53	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3300 
Broad Axe	Atk +59	Jahara, Land of the Garif	4200 
War Hammer	Atk +65	Bur Omisace	5200 
Slasher	Atk +71	Rabanastre (Bur Omisace után)	6000 
Sledgehammer	Atk +77 Disable hatás	Mosphoran Highwaste	6000 
Hammerhead	Atk +83	Phon Coast	9500 
Francisca	Atk +89	Imperial City of Archades	11500 
Morning Star	Atk +95	Balfonheim (Giruvegan után)	13500 
Great Axe	Atk +101	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	15500 
Gold Axe	Atk +110	Dalmasca Eastersand (Giruvegan után)	18000 
Tail Of Scorpion	Atk +119	Trade Goods	60000 

Dagger:
Az összes Dagger-nek alapból van Eva +5 képessége.

Dagger	Atk +14	Rabanastre200 
Mage Masher	Atk +19 (Silence hatás)	Rabanastre (Giza Plains után)	700 
Assassin Dagger	Atk +25 (Death hatás)	Rabanastre (Giza Plains után)	1400 
Chopper	Atk +31 (Slip jellegű)	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	2200 
Main Gauche	Atk +38	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3500 
Gradius	Atk +45 (Wind jellegű)	Jahara, Land of the Garif	4800 
Avenger	Atk +52 (Berserk hatás)	Rabanastre (Bur Omisace után)	6000 
Orihalcon	Atk +59 (Slow hatás)	Phon Coast	8500 
Platinum Messer	Atk +66 (Immobilize hatás)	Imperial City of Archades	11500 
Zorin Shape	Atk +73 (Wind jellegű)	Balfonheim után Pharos-ban	15000 
Danjuuro	Atk +80	Rare Monster játékban marad a 65 szörny után. 

Rod:
 Az összes Rod-nak alapból van Eva +6 képessége.

Rod	Atk +30, Mag +1, MP +5	Rabanastre	1500 
Snake Rod	Atk +34, Mag +2, MP +10, (Ice jellegű)	Jahara, Land of the Garif	2100 
Healing Rod	Atk +13, Mag +2, MP +12, (Auto Regen)	Bur Omisace	3000 
Earth Rod	Atk +38, Mag +2, MP +16, (Earth jelleg)	Nalbina (Bur Omisace után)	3300 
Power Rod	Atk +44, Mag +3, MP +15	Phon Coast	4500 
Sky Rod	Atk +50, Mag +2, MP +20	Balfonheim	6200 
Holy Rod	Atk +53, Mag +2, MP +30, (Holy jellegű)	Pharos at Ridorana-ban, az alsó 26 szinten. 
Faith Rod	Atk +24, Mag +3, MP +35, /Auto Faith (Mag up)/		
Legyen meg a Behemoth King Mob Hunt vadászat, majd vizsgáld meg a sárkány orrát Bur Omisace-ban.      

Staff:
 Az összes Staff-nak alapból van Eva +8 képessége.

Orc Staff	Atk +18	Rabanastre (Giza Plains után)	400 
Sakura Staff	Atk +24	SkyCity of Bhujerba	800 
Mage Staff	Atk +30	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1500 
Flame Staff	Atk +33, (Fire jellegű, +50% kár)	Jahara, Land of Garif	2400 
Thunder Staff	Atk +33, (Thunder jellegű, +50% kár)	Jahara, Land of Garif	2400 
Ice Staff	Atk +33, (Ice jellegű, +50% kár)	Jahara, Land of Garif	2400 
Gold Staff	Atk +38	Rabanastre (Bur Omisace után)	3500 
Judgement Staff	Atk +43  (Stop hatás)	ImperialCity of Archades	5700 
Cloud Staff	Atk +48, (Water jellegű, +50% kár)	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	8000 
Staff Of Sage	Atk +46	Rare Monster játékban lopható a 32-es szörnytől. 

Mace:
Az összes Mace-nak alapból van Eva +4 képessége.

Mace	Atk +24	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1800 
Bronze Mace	Atk +30	Rabanastre	3000 
Bhuj	Atk +36	Jahara, Land of the Garif	4100 
Mitre	Atk +42 (Water jellegű)	Bur Omisace	5000 
Thorn Mace	Atk +48 (Poison hatás)	Mosphoran Highwaste	6500 
Deranger Mace	Atk +54 (Confuse hatás)	Imperial City of Archades	8800 
Mace Of Deadline	Atk +60 (Death Sentance hatás)	Balfonheim (Giruvegan után)	11800 
Mace Of Zeus	Atk +66	Jutalom, ha Diablost levered a Mob Hunt-ban.
Vagy Pharos at Ridorana alsó, 35 szinten korsóban. 
Grand Mace	Atk +72	Jutalom, ha Pilerastert levered a Mob Hunt-ban.

Sliderule:
Az összes Sliderule-nak alapból van Eva +25 képessége.

Sliderule	Atk +5, Auto Protect	Jahara, Land of the Garif	4000 
Bulger Scale	Atk +10, Auto Shell	Bur Omisace	5500 
Multi Scale	Atk +15, Auto Brave (Atk up)	Mosphoran Highwaste	8000 
Cross Scale	Atk +20, Auto Invisible	Imperial City of Archades	11000 
Thousand Of Nogs	Atk +26, Auto Haste	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	14000 
Euclid Ruler	Atk +35, Autó Bubble	Jutalom, ha levered Wild Malborot a Mob Hunt-ban.   

Handy B:

Briny Troid	Atk +50	Bur Omisace	5800 
Pedionite	Atk +58	Phon Coast	8500 
Aspite	Atk +66	Imperial City of Archades	12000 
Marchonide	Atk +75	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	16000 
Volcano Type	Atk +85	Jutalom, ha levered Catoblepas-t a Mob Hunt-ban.      

Ammunition:
Az alant felsorolt dolgok, municiók a következő támadófegyverekhez: Arrow a Bow-hoz, Shaft a Bowgun-hoz, Bullet a Gun-hoz, Bomb a Handy B-hez. A felsorolásban a Trade Goods a Rare 80 játéknak a boltja. Bolt/Trade Goods alatt találhatók az adott municióhoz szükséges tárgyak, valamint ahol megveheted őket!

Elnevezés	Képesség	Bolt/Trade Goods	Ára 
Onion Arrow	Atk +1	Nalbina	100 
Parallel Arrow & Short Bow	Atk +2	2 db Dark Stone, Bat Fang, 2 db Mouse Skin	600 
Flame Arrow& Long Bow	Atk +1 (Firejellegű)	4 db Fire Stone, 2 db Warped Fang	3800 
Bamboo Arrow & Rocsley Bow	Atk +2 (Poison hatás)	3 db Water Gem, Yellow Liquid, 5 db Bat Fang	6280 
Thunder Arrow	Atk +2 (Thunderjellegű) Jutalom, ha levered Vorpal Bunny-t a Mob Hunt-ban.
One Hit Arrow	Atk +3 (Death hatás)	Jutalom, ha levered Faufnir-t a Mob Hunt-ban.     
Freeze Cloud	Atk +3	7 db Ice Crystal	17200 
Arrow & Perseus Bow	Atk+2 (Ice jellegű)	4 db Huge Fang, 2 db Antarctic Wind 
Artemis Arrow	Atk +5 (Earthjellegű)	Trade Goods	15000 
Onion Shaft	Atk +1	Nalbina	100 
Long Shaft & Crossbow	Atk +1 (Slow hatás)	Ice Stone, 4 db Demon Fang, 2 db Yellow Liquid	6480 
Stone Shaft & Cross Recover	Atk +1 (Disable hatás) 5 db Ice Gem, 2 db Inflamed Dead Flesh, Thousand Needles	9980 
Lead Corral	Atk +2 (Immobilize hatás) Jutalom, ha levered a Dark Steel-t a Mob Hunt-ban.  
Bright Shaft & Hunting Bow	Atk +2 (Blind hatás)	3 db Dark Crystal, 3 db Huge Fang, 3 db Silver Liquid	11220 
Time Shaft & Penetrator	Atk +2 (Death Sentence) 9 db Holy Crystal, 4 db Flying Dragon Fang, 3 db B.Legend 17800 
Agazai	Atk +3 (Slip hatás)	Jutalom, ha levered Ixion-t a Mob Hunt-ban.       
Grand Bolt	Atk +4	Special Goods	15000 
Onion Bullet	Atk +1	Nalbina	100 
Silent Bullet & Capella	Atk +1 (Silence hatás) 3 db Dark Stone, 2 db Fish Scale, Green Liquid	1680 
Aquabarret & Vega	Atk +3 (Waterjellegű)	5 db Water Stone, 2 db Yensa Scale, 3 db Green Liquid	2980 
Napalm Shot	Atk +3 (Firejelleg)	“Back To Barheim Passage” játékban szerezhető.
Soil Shot & Aldebaran	Atk +2 (Earthjellegű, Blindhatás) 3 db E. Crystal, 3 db Silver Liquid, 4 db O.F. Scale 9080 
Wind Penetraty& Spica	Atk +4 (Windjellegű)	7 db Wind Crystal, 4 db Ring Dragon Scale, 5db Silver Liquid	15200
Dark Shot	Atk +4 (Darkjellegű)	Jutalom, ha levered Piscodirmon-t Mob Hunt-ban. 
Petrify Bullet	Atk +3 (Petrifyhatás)	Trade Goods	15000 
Onion Bomb	Atk +1	Nalbina	100 
Poison Bomb & Pedionite	Atk +2 (Poisonhatás)	3 db Fire Crystal, Wolf Fur, Bomb Shell	9800 
Stun Bomb	Atk +2 (Stophatás)	Jutalom, ha levered Bloody-t a Mob Hunt-ban.      
Stink Bomb	Atk +2 (Sliphatás)	Jutalom, ha levered Carrot-ot a Mob Hunt-ban.      
Oil Bomb & Aspite	Atk +3, (Oilhatás)	Bomb Ash x3, Olgin x2Fire Crystal x3,	10625 
Confuse Jade & Marchonide	Atk +4 (Confusejellegű) 7 dbFire Crystal, Hundred 3db Olgin, 4 db Bomb Shell	17800 
Water Bomb	Atk +5 (Waterjellegű) 10 db Water Crystal, 3 db Olgin, 3 db Very Stinky Liquid.	7800 
Castile Nos	Atk +6	3 db Aries, 2 db Frog Oil,  3 db Bomb Shard	12000

Shields:
Elnevezés	Képesség	Hol kapható (város)	Ára (Gil) 

Excation	Eva +6	Rabanastre	300 
Leather Shield	Eva +8	Rabanastre (Giza Plain után)	600 
Buckler	Eva +10	Rabanastre (Giza Plain után)	1000 
Bronze Shield	Eva +12	SkyCity Bhujerba (Lhusu Mines után)	1200 
Round Shield	Eva +14	Rabanastre (Barheim Passage után)	1600 
Gold Shield	Eva +16	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	2100 
Ice Shield	Eva +16 (50% védelem Ice támadás ellen)	Bur Omisace	2500
Flame Shield	Eva +16 (50% védelem Fire támadás ellen) Rabanastre (Bur Omisace után)	3200 
Diamond Shield	Eva +18	Rabanastre (Bur Omisace után)	3900 
Platinum Shield	Eva +20	Mosphoran Highwaste	5300 
Dragon Shield	Eva +23	Phon Coast6000 
Crystal Shield	Eva +25, Mag Eva +10	Imperial City of Archades	7200 
Kaiser Plate	Eva +27	Balfonheim (Giruvegan után)	8300 
Eigis Shield	Eva +13, Mag Eva +50	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	9600 
Demons Shield	Eva +40, (védelem Dark támadás ellen)	Nabudis	11200 
Venetian Shield	Eva +24, Mag Eva +25 (Lightning ellen nem véd) Trade Goods	12420 
Shell Shield	Eva +5 (Auto Shell)	
Jutalom, ha levered Wyvern Lord-ot a Mob Hunt-ban 
Valamint, Stillshrine of Miriam-ban korsóban. 
Bloody Shield	Eva +90 Auto Poison, Auto Slip, Auto Show) Henne Mines-ben, és Feywood-ban találod.
Strongest Shield	Eva +50 (teljes védelemLightning ellen)	Crystal Grande, és Barheim Passage-n korsóban.             
Genji Shield	Eva +30 Mag Eva +5	Gilgamesh-től lopható (4-ik változattól) Mob Hunt-ban.

Magic Equipment:
Megjegyzés: H (sisak), B (testvédelem).

Cotton Hat |H|	Mag Def +4, Mag +2	Rabanastre	100 
Mystic Robe |H|	Mag Def +5, Mag +2, MP +5	Rabanastre (Giza Plain után)	200 
Cotton Clothes |B|	Def +4, Mag +1	Rabanastre	100 
Medias Clothes |B|	Def +5, Mag +1	Rabanastre (Giza Plain után)	200 
Sharp Hat |H|	Mag Def +6, Mag +2	Rabanastre (Giza Plain után)	300 
Topkapooh |H|	Mag Def +8, Mag +3	Nalbina	500 
Silk Clothes |B|	Def +6, Mag +2	Rabanastre (Giza Plain után)	300 
Kylin Weaved Clothes |B|	Def +8, Mag +3	Rabanastre (Giza Plain után)	500 
Caro Type Hat |H|	Mag Def +10, Mag +3	SkyCity Bhujerba (Lhusu Mine után)	700 
Triangle Hat |H|	Mag Def +12, Mag +4	Rabanastre (Barheim Passage után)	1000 
Shepherd Bolero |B|	Def +10, Mag +3	SkyCity Bhujerba (Lhusu Mines után)	700 
Mage Clothes |B|	Def +12, Mag +4, MP +5	Rabanastre (Barheim Passage után)	1000 
Shining Mystic Hat |H|	Mag Def +15, Mag +4, Spd +3	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1400 
Feather Hat |H|	Mag Def +18, Mag +4	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1900 
Chanter Gerrava |B|	Def +14, Mag +4, Vit +5	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1400 
Traveller Vestment |B|	Def +16, Mag +5	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1900 
Wizard Hat |H|	Mag Def +21, Mag +5, MP +10	Rabanastre (Bur Omisace után)	4000 
Ramia Tiara |H|	Mag Def +25, Mag +4, Vit +7	Bur Omisace	3200 
Wizard Clothes |B|	Def +18, Mag +6, MP +10	Bur Omisace	2500 
Sorcerer Clothes |B|	Def +21, Mag +7, Vit +10	Rabanastre (Bur Omisace után)	3200 
Magician Hat |H|	Mag Def +29, Mag +6, MP +20	Nalbina (Bur Omisace után)	4000 
Black Hood |H|	Mag Def +33, Mag +5, Spd +4	Nalbina (Bur Omisace után)	4900 
Magician Clothes |B|	Def +24, Mag +8, MP +20	Rabanastre (Bur Omisace után)	4000 
Black Clothes |B|	Def +27, Mag +6, Spd +3	Rabanastre (Bur Omisace után)	4900 
Astrakhan |H|	Mag Def +37, Mag +6	Mosphoran Highwaste	5900 
Earth Hat |H|	Mag Def +41, Mag +7, HP +80	Phon Coast	7000 
Karma Ngor |B|	Def +29, Mag +7	Mosphoran Highwaste	5900 
Maduin Clothes |B|	Def +31, Mag +8	Phon Coast	7000 
Hoop Crown |H|	Mag Def +44, Mag +7, Str +2	Balfonheim	8100 
Golden Haipin |H|	Mag Def +47, Mag +7, Vit +8	Balfonheim	9300 
Jasper Gown |B|	Def +33, Mag +8	Imperial City of Archades	8100 
Earth Clothes |B|	Def +35, Mag +8, HP +100	Balfonheim	9300 
Priest Hat |H|	Mag Def +50, Mag +6, Spd +5	Balfonheim (Giruvegan után)	10700 
Clerical Gown |B|	Def +37, Mag +9	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	10700 
Black Mask |H|	Mag Def +53, Mag +8, Védelem Dark ellen	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	12400 
White Mask |H|	Mag Def +56, Mag +8, Védelem Holy ellen	Balfonheim (Pharos at Ridorana)	14500
Black Robe |B|	Def +38, | Mag +10	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	13500 
White Robe |B|	Def +38, Mag +10	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	13500 
Golden Scalar |H|	Mag Def +58, Mag +10, Spd +3	
Dead Reborn-tól lopható, Pharos at Ridorana, Subterra részen.
Light Stefosse |B|	Def +39, Mag +12, Vit +10	Barheim P.(Pharos at Ridorana után)	16000 
Circlet |H|	Mag Def +60, Mag +10, Str +2	Pharos at Ridorana, 84 szinten korsóban  
Robe Of Lord |B|	Def +40, Mag +15, Str +5	Pharos at Ridorana, Subterra B3F szinten

Heavy Equipment:
Megjegyzés: H (sisak), B (testvédelem).

Leather Helmet |H|	Mag Def +5, Str +2	Rabanastre (Giza Plain után)	500 
Bronze Helmet |H|	Mag Def +6, Str +2	Rabanastre (Giza Plain után)	700 
Leather Armor |B|	Def +6, Str +2	Rabanastre	500 
Bronze Armor |B|	Def +7, Str +2	Rabanastre	700 
Sallet |H|	Mag Def +7, Str +3	Rabanastre (Giza Plain után)	1000
Iron Helmet |H|	Mag Def +9,  Str +3	SkyCity of Bhujerba (Lhusu Mine után)1400
Scale Armor |B|	Def +9, Str +3, Spd +3	Rabanastre (Giza Plain után)	1000 
Iron Armor |B|	Def +11, Str +3	Rabanastre (Giza Plain után)	1400 
Barbuta |H|	Mag Def +11, Str +4	Rabanastre (Barheim Passage)	1900
Flying Helmet |H|	Mag Def +13, Str +5, Spd +3	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	2500
Linen Cuirass |B|	Def +13, Str +4	Rabanastre (Barheim Passage után)	1900 
Chain Mail |B|	Def +16, Str +3	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	2500
Gold Helmet |H|	Mag Def +15, Str +5	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3200
Burgonet |H|	Mag Def +17, Str +4	Bur Omisace	4000 
Gold Armor |B|	Def +20, Str +4	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	3200
Shield Armor |B|	Def +24, Str +5, Auto Protect	Bur Omisace	4000
Cross Helmet |H|	Mag Def +19, Str +5	Rabanastre (Bur Omisace után)	4900 
Bone Helmet |H|	Mag Def +22, Str +6, Holy ellen nem véd, viszont Dark ellen 50 %-ban igen. 
	Rabanastre (Bur Omisace után)	5900 
Demons Mail |B|	Def +29, Str +5, Vit +3	Rabanastre (Bur Omisace után)	4900
Bone Mail |B|	Def +34, Str +6, Holy ellen nem véd, viszont Dark ellen 50 %-ban igen 
	Rabanastre (Bur Omisace után)	5900
Diamond Helmet |H|	Mag Def +25, Str +7, Vit +3	Mosphoran Highwaste	7000 
Steel Dicer |H|	Mag Def +28, Str +7, Spd +4	Phon Coast	8100
Diamond Armor |B|	Def +39, Str +7, Vit +5	Mosphoran Highwaste	7000
Reflect Mail |B|	Def +43, Str +6, Auto Reflect	Phon Coast	8100 
Platinum Helmet |H|	Mag Def +31, Str +8	Imperial City of Archades	9300 
Giant Helmet |H|	Mag Def +33, Str +8, HP +150	Balfonheim	11000
Platinum Armor B|	Def +47, Str +7	Imperial City of Archades	9300 
Carabineer |B|	Def +50, Str +8, Mag +2	Balfonheim	11000 
Dragon Helmet |H|	Mag Def +35, Str +9, HP +70	Balfonheim (Giruvegan után)	12500 
Dragon Mail |B|	Def +53, Str +8 HP +100	Balfonheim (Giruvegan után)	12500
Magical Sea Shark |H|	Mag Def +39, Str +11, Mag +5	Nabudis	15000 
Maximilian |B|	Def +58, Str +9, Spd +6	Nabudis	17000 
Grand Helmet |H|	Mag Def +40, Str +12	
A 26-os Rare Monster hagyja maga után Pharos at Ridorana, Third Ascent, 88F-90F részén.  
Grand Armor |B|	Def +61, Str +12	A38-as Rare Monster hagyja maga után.
Genji Helmet |H|	Mag Def +37, Str +9, Mag +4	Gilgamesh 3 formájától lopható (második csata)
Genji Armor |B|	Def +56, Str +9, Mag +3	Gilgamesh utolsó formájától lopható. 

Light Equipment:
Megjegyzés: H (sisak), B (testvédelem).

Leather Hat |H|	HP +10, Mag Def +4	Rabanastre	100 
Leather Clohtes |B|	HP +10, Def +4	Rabanastre	100
Headgear |H|	HP +20, Mag Def +5	Rabanastre (Giza Plain után)	200 
Headguard |H|	HP +30, Mag Def +6	Rabanastre (Giza Plain után)	300 
Chrome Leather |B|	HP +20, Def +5	Barheim Passage	200
Leather Plate |B|	HP +30, Def +6	Barheim Passage	300
Leather Headgear |H|	HP +40, Mag Def +8	Rabanastre (után Giza Plains)	500 
Horned Hat |H|	HP +50, Mag Def +10	SkyCity Bhujerba (Lhusu Mine után)	700
Bronze Breastplate |B|	HP +40, Def +8	Rabanastre (Giza Plain után)	500 
Chain Plate |B|	HP +50, Def +10, Str +1	SkyCity of Bhujerba	700 
Barakrava |H|	HP +90, Str +1, Mag Def +12	Rabanastre (Barheim Passage után)	1000
Warworker |H|	HP +110, Mag Def +14	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1400 
Poncho |B|	HP +100, Def +12, Wind ellen véd 50%-ban	Rabanastre (Barheim Passage után)	1000 
Bulky Coat |B|	HP +120, Def +14	Rabanastre (Tombof Raithwall után)	1400 
Green Beret |H|	HP +130, Spd +3, Mag Def +16	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1900 
Red Cap |H|	HP +150, Vit +3, Mag Def +18	Eruyt Village	2500
Survival Vest |B|	HP +140, Def +16, Vit +5	Rabanastre (Tomb of Raithwall után)	1900 
Brigandline |B|	HP +160, Def +18	Eruyt Village	2500
Torsion | Headband |H|	HP +170, Str +2, Mag Def +20	Bur Omisace	3200
Violet Gear |H|	HP +230, Mag Def +23	Rabanastre (Bur Omisace után)	4000 
Martial Art Suit |B|	HP +180, Def +20, Str +2	Bur Omisace	3200
Hiking Coat |B|	HP +240, Def +23, Védelem Water ellen	Rabanastre (Bur Omisace után)	4000
Goggles Mask |H|	HP +270, Mag Def +26,Védelem Dark ellen	Rabanastre (Bur Omisace után)	4900
Adaman Hat |H|	HP +310, Mag Def +29, Védelem Ice ellen, valamint Fire ellen véd 50%-ban 
	Mosphoran Highwaste	5900 
Metal Jerkin |B|	HP +280, Def +26	Rabanastre (after Bur Omisace)	4900
Adaman Vest |B|	HP +320, Def +29, Védelem Ice ellen, valamint Fire ellen véd 50%-ban 
	Mosphoran Highwaste	5900 
Shakor Hat |H|	HP +350, Spd +3, Mag Def +32	Phon Coast	7000
Chakra Hand |H|	HP +390, Str +2, Mag Def +34	Imperial City of Archades	8100
Barrel Coat |B|	HP +360, Def +32	Phon Coast	7000 
Powerdus Spade |B|	HP +400, Def +34, Str +2	Imperial City of Archades	8100 
Thief Hat |H|	HP +460, Spd +4, Mag Def +36	Balfonheim	9300
Wizard Hat |H|	HP +530, Mag +2, Mag Def +38	Balfonheim (Giruvegan után)	10700 
Shinobi Clothes |B|	HP +470, Def +36, Spd +3	Balfonheim	9300
Wizard Breastplate |B|	HP +540, Def +38, Mag +2	Balfonheim (Giruvegan után)	10700 
Chaperon Hat |H|	HP +600, Mag Def +40	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	12400 
Laurel Crown |H|	HP +680, Mag Def +42	Balfonheim (Pharos at Ridorana után)	14500 
Minerva Plate |B|	HP +610, Def +40	Balfonheim (P.at Ridorana után)	12400 
Rubber Suit |B|	HP +700, Def +42, Védelem Lightning ellen	Balfonheim (P.at Ridorana után)	14500
Regen Morion |H|	HP +370, Vit +4, Mag Def +44, valamint Auto Regen 
	Rabanastre Lowntown déli terület, Pharos at Ridorana után	16000 
Mirage Vest |B|	HP +800, Def +45, Vit +10, Spd +10
A 73-as Rare Monstertől lopható Lhusu Mines 6 területen.     
Duel Mask |H|	HP +800, Str +2, Mag Def +45, Pharos at Ridorana, First Ascent, 35 szinten korsóban  
Brave Suit |B|	HP +10, Def +40, Auto Brave (Str up)
Crystal Grande, felső részen, korsóban vagy, Henne Mines-ben.

Accessories:

Obaka Bracelet	HP +25	Giza Plains	250 
Bangle	Auto Libra	Giza Plains	500 
Steel Gorget	Alacsony HP-nél megnő a támadóerő	Dalmasca Westersand	1500 
Arm Guard	Alacsony HP-nél csökken a sebzés	Dalmasca Eastersand	800 
Tourmaline Ring	Védelem Poison ellen	Dalmasca Westersand	300 
Gauntlet	Megnöveli az Evasion védelmet	Dalmasca Westersand	1200
Battle Harness	Növeli a visszatámadás esélyét	Dalmasca Westersand	1000 
Leather Gorget	Alacsony HP-nél erősebb mágikus támadás	Dalmasca Westersand	1500 
Rose Corsage	Védelem Silence ellen	Dalmasca Westersand	800 
Fighting Amber	Megnöveli a támadóerőt, ököltámadásnál	Eruyt Village	6600 
Sash	Védelem Slow ellen	Eruyt Village	500 
Argyle Bracelet	Védelem Blind ellen	Eruyt Village	600 
Bracer	Magas HP-nél nagyobb támadóerő	Eruyt Village	3200 
Jade Collar	Megnöveli az Evasion-t	Eruyt Village	3200 
Jack Boots	Védelem Immobilize ellen	Eruyt Village	600 
Black Belt	Vit +8, Védelem Disable ellenEruyt Village, és Bur Omiseca	600 
Golden Amulet	Harc végén, dupla LP szerzés	Eruyt Village (after Henne Mines)	4500 
Magic Gloves	Magas HP-nél erősebb mágikus támadás	Eruyt Village	3200 
Nishijin Obi	Védelem Sleep ellen	Bur Omisace	800 
Thief Cuffs	Megnöveli a tárgylopási esélyt	Bur Omisace	3000 
Gilly Boots	Védelem Oil ellen	Bur Omisace	700 
Quismodo Sandal	Védelem Slip ellen	Mosphoran Highwaste	800 
Ruby Ring	Auto Reflect	Mosphoran Highwaste	8500 
Firefly	0 EXP szerzés	Phon Coast	5000 
Steel Greaves	Nem foglalkozik a csapdákkal, Def +1	Phon Coast	1000 
Light Mythra	Védelem Stone ellen	Old Archades	1200 
Mooring Cologne	Védelem Confuse ellen	Old Archades	1000 
Feather Boots	Auto Float	Old Archades	500 
Carve Of Hororo	Növeli a Potionok erejét,	Old Archades	4000
Doll Tippet	Dupla EXP szerzés	Old Archades	5000 
Kameo Belt	Megnöveli a támadások számát	Balfonheim	9000 
Power Wrist	Str +2, és védelem Stop ellen	Balfonheim	5200
Opal Ring	Nem veszi figyelembe, ha Reflect van az ellenfélenBalfonheim	16000 
Bubble Chain	Bubble hatás (2 szeres HP)	Rabanastre Clan Shop	19800 
Guard Ring	Def +6, Mag Def +5, és Auto Regen	Nabudis	18000 
Indigo Blue	Megnöveli a mágikus támadások számá	Inside Airship	5000
Turtle Choker	Pénzt költ MP helyett varázslat használatkor	SkyCity of Bhujerba	9300 
Lapis Ring	Arra az elementálra immunis amilyen idő vanDalmasca Westersand P.at Ridorana)	3000 
Diamond Bangle	Jobb tárgyakat találsz a korsókban	Dalmasca Eastersand	20000
Hermeth Shoes	Auto Haste	Barheim Passage (P.at Ridorana után)	20000 
Sage Ring	1/2 MP használat, és védelem Holy ellen	Old Archades	22000 
Neoparaoa	Átalakítja a támadást gyógyításra (varázslatnál) Rabanastre Clan Shop	30000 
Cat Ears Hood	Vit +20, Speed +50	Rabanastre Clan Shop	30000 
Ribbon	Védelem az összes negatív hatás ellen	
A 44-es Rare Monster után marad, valamint korsóban, Henne Mines-ben, és Pharos at Ridorana-n.
Genji Gloves	Megnöveli a támadások, és combok erejét	Gilgamesh utolsó formájától lopható.

Ribbonok megszerzése:

1. Henne Mines, keleti titkos részen:
Először menj az első szakasz végére, ahol térképet találsz (így könnyebb értelmezni a leírtakat). Irány a keleti terület, ahol a térképen egy fordított “L” alak lesz. Rakd be a Diamond Bagle-t és elképzelhető, hogy elsőre ez lesz a korsóban az “L” alak alsó lábánál. Ha nem, hagyd el a területet és gyere vissza párszor próbálkozni! Erre a területre csak 10 Esper megszerzése után tudsz jönni. Ha megvan a “Mind Flare” vadászat. Ekkor először Land of Garifba teleportálj, beszélj az árússal szemközti taggal. Nos ekkor megnyílik a terület.
2. Pharos at Ridorana, Subterra B3F terület:
Sétálj be az északnyugati terület, nyugati részébe, ahol korsóban találod (úgy próbálkozz a nyitással, mint az elsőnél).  

Varázslatok:

White Magic:
Cure: 
Hatás és a használt MP: Egy tagnak kismértékben gyógyítja a HP-t 8 MP.
Először vásárolható: Rabanstre (200 Gil).
Cura: 
Hatás és a használt MP: Közepesen helyreállítja a területen levők HP-ját. 32 MP.
Először vásárolható: Dalmasca Westersand (1500 Gil).
Curaga: 
Hatás és a használt MP: Egy tagnak teljesen felgyógyítja a HP-ját 28 MP.
Először vásárolható: Eruyt Village (3200 Gil)
Curaja: 
Hatás és a használt MP: Mindenkinek gyógyítja a HP-ját a területen 68 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (11700 Gil).
Renew: 
Hatás és a használt MP: Mindenkinek teljesen gyógyítja a HP-ját a területen 98 MP.
Először vásárolható: Dalmasca Westersand (játék végén, utolsó pálya előtt) (39600 Gil).  
Regen: 
Hatás és a használt MP: Kismértékben, körönként helyreállítja a HP-t. 16 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (1900 Gil).
Raise: 
Hatás és a használt MP: Egy holtat feléleszt némi HP-val. 22 MP.
Először vásárolható: Dalmasca Westersand (1900 Gil).
Araise: 
Hatás és a használt MP: Egy holtat feléleszt teljes HP-val. 50 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Giruvegan után) (9700 Gil).
Blinda: 
Hatás és a használt MP: Helyreállítja a Blind (támadóerő nagyon lecsökken) státust egy tagnál. 8 MP.
Először vásárolható: Rabanstre (200 Gil).
Poisona: 
Hatás és a használt MP: Helyreállítja a Poison (mérgezés) státust egy tagnál. 8 MP.
Először vásárolható: Rabanstre (200 Gil)
Vox: 
Hatás és a használt MP: Helyreállítja a Silence (nem tud varázslatot használni) státust egy tagnál. 8 MP.
Először vásárolható: Rabanstre (300 Gil).
Stona: 
Hatás és a használt MP: Helyreállítja a Petrify (kővéválás) státust egy tagnál. 12 MP.
Először vásárolható: Eruyt Village (800 Gil).
Esuna: 
Hatás és a használt MP: Helyreállítja a negatív státus effekteket egy tagnál. 24 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (2800 Gil).  
Esunaga: 
Hatás és a használt MP: Helyreállítja negatív státus effekteket mindenkinél. 72 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Giruvegan után) (14900).  
Dispel: 
Hatás és a használt MP: Visszaállítja az ellenfél pozitív státusváltozásait normálisra. 16 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Bur Omisace után) (4500 Gil).  
Dispega: 
Hatás és a használt MP: Visszaállítja az összes ellenfél pozitív státusváltozásait normálisra. 36 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (8200 Gil).  
Cleanse:
Hatás és a használt MP: Helyreállítja Virus (Disega) státus egy tagnál. 20 MP.
Először vásárolható: Phon Coast (5800).  
Holy: 
Hatás és a használt MP: Erős Holy támadás egy tagra. 60 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Pharos at Ridorana után) (11200).

Black Magic:
Fire: 
Hatás és a használt MP: Kiserejű tűztámadás egy ellenfélre. 8 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (200 Gil).
Fira: 
Hatás és a használt MP: Tűztámadás az összes ellenfélre. 18 MP.
Először vásárolható: Bur Omisace (3000 Gil).  
Firaga: 
Hatás és a használt MP: Nagyerejű tűztámadás az összes ellenfélre a területen. 42 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (8200 Gil).  
Thunder: 
Hatás és a használt MP: Kiserejű villámtámadás egy ellenfélre. 8 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (200 Gil).
Thundara: 
Hatás és a használt MP: Villámtámadás az összes ellenfélre. 18 MP.
Először vásárolható: Bur Omisace (3000 Gil).  
Thundaga: 
Hatás és a használt MP: Nagyerejű villámtámadás az összes ellenfélre a területen. 42 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (8200 Gil)  
Blizzard: 
Hatás és a használt MP: Kiserejű jégtámadás egy ellenfélre. 8 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (200 Gil).
Blizzara: 
Hatás és a használt MP: Jégtámadás az összes ellenfélre. 18 MP.
Először vásárolható: Bur Omisace (3000 Gil)  
Blizzaga: 
Hatás és a használt MP: Nagyerejű jégtámadás az összes ellenfélre a területen. 42 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (8200 Gil).  
Water: 
Hatás és a használt MP: Víztámadás egy ellenfélre. 12 MP.
Először vásárolható: SkyCity of Bhujerba (800 Gil).  
Aero: 
Hatás és a használt MP: Kiserejű széltámadás az ellenfelekre. 16 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (1200 Gil).  
Aeroga: 
Hatás és a használt MP: Erős széltámadás az ellenfelekre a területen. 38 MP.
Először vásárolható: Imperial City of Achades (6800 Gil).  
Bio: 
Hatás és a használt MP: Biotámadás az ellenfelekre (mérgezés). 24 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Bur Omisace után) (4900 Gil).  
Shock: 
Hatás és a használt MP: Erős támadás egy ellenfélre. 34 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Pharos at Ridorana után) (9400 Gil).  
Scourge: 
Hatás és a használt MP: Erős támadás és mérgezés az összes ellenfélre. 48 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Pharos at Ridorana után) (11200 Gil).  
Flare: 
Hatás és a használt MP: Egy ellenfélre nagyon erős robbanó támadás. 48 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Pharos at Ridorana után) (11200 Gil).
Ardor: 
Hatás és a használt MP: Nagyon erős tűztámadás az összes ellenfélre. 60 MP.
Először vásárolható: Barheim Passage (Pharos at Ridorana után) (15600 Gil).  
Scather: 
Hatás és a használt MP: Nagyon erős sugártámadás az összes ellenfélre. 70 MP.
Először vásárolható: Nabudis, első terület baloldali egyenes folyosó végén, titkos teremben (Pharos at Ridorana után) (18100 Gil).  

Green Magic:
Protect: 
Hatás és a használt MP: Védelem a fizikai támadás ellen (25%). 8 MP.
Először vásárolható: Rabanstre (200 Gil).
Blind: 
Hatás és a használt MP: Lecsökkenti az ellenfél támadásának erejét. 8 MP.
Először vásárolható: Rabanstre (200 Gil).
Poison: 
Hatás és a használt MP: Mérgezi az ellenfelet, aminek körönként csökken a HP-je. 10 MP.
Először vásárolható: Rabanstre (500 Gil)
Shell: 
Hatás és a használt MP: Védelem a mágikus támadás ellen (25%). 8 MP.
Először vásárolható: Rabanstre (300 Gil).
Silence: 
Hatás és a használt MP: Nem tud az ellenfél mágiát használni. 8 MP.
Először vásárolható: SkyCity of Bhujerba (400 Gil).  
Sleep: 
Hatás és a használt MP: Elaltatja az ellenfelet. 10 MP.
Először vásárolható: Dalmasca Westersand (700 Gil).  
Oil: 
Hatás és a használt MP: Oil státust rak az ellenfélre. Ha utána tűzvarázslatot használsz, megháromszorozza az erejét. 8 MP.
Először vásárolható: Dalmasca Westersand (600 Gil).  
Toxify: 
Hatás és a használt MP: Mérgezi az ellenfeleket, akiknek körönként csökken a HP-je. 26 MP.
Először vásárolható: Bur Omisace (4100 Gil).   
Silencega: 
Hatás és a használt MP: Nem tudnak az ellenfelek mágiát használni. 22 MP.
Először vásárolható: Imperial City of Archades (6800 Gil).   
Blindga: 
Hatás és a használt MP: Lecsökkenti az ellenfelek támadásának erejét 20 MP.
Először vásárolható: Imperial City of Archades (6800 Gil).   
Bravery: 
Hatás és a használt MP: Felerősíti a fizikai támadások erejét. 24 MP.
Először vásárolható: Rabanastre Clan Shop (5800 Gil).   
Faith: 
Hatás és a használt MP: Felerősíti a mágikus támadások erejét. 24 MP.
Először vásárolható: Rabanastre Clan Shop (5800 Gil).
Sleepga: 
Hatás és a használt MP: Elaltatja az ellenfeleket. 26 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (7900 Gil).  
Shellga: 
Hatás és a használt MP: Védelem az összes tagnak mágikus támadás ellen (25%). 40 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Giruvegan után) (9900 Gil).  
Protega: 
Hatás és a használt MP: Védelem az összes tagnak fizikai támadás ellen (25%). 36 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Giruvegan után) (9400 Gil).  

Time Magic:
Slow: 
Hatás és a használt MP: Lelassítja az ellenfelet. 8 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (200 Gil)
Immobilize: 
Hatás és a használt MP: Megállítja az ellenfelet, de képességeit használhatja. 16 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (600 Gil).
Disable: 
Hatás és a használt MP: Leállítja az ellenfél akcióját, aki nem tud semmilyen képességet használni. 16 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (600 Gil).
Break: 
Hatás és a használt MP: Kővéváltoztatja az ellenfelet (miután a számláló a feje felett 0-ra ér). 14 MP.
Először vásárolható: Dalmasca Westersand (900 Gil).
Reflect: 
Hatás és a használt MP: Visszaveri az ellenfélre a varázslatokat. 12 MP.
Először vásárolható: SkyCity of Bhujerba (800 Gil).
Warp: 
Hatás és a használt MP: Eltünteti az ellenfelet a területről. 18 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (1700).   
Bleed: 
Hatás és a használt MP: Nem tudja az ellenfél gyógyítani magát. 12 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (1100 Gil).  
Balance: 
Hatás és a használt MP: Ha nem egyformán sérülnének az ellenfelek, egy szintre hozza. 18 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (1500 Gil).
Float: 
Hatás és a használt MP: Minden ellenfelet a levegőbe emel a területen. 20 MP.
Először vásárolható: Eruyt Village (2800 Gil).   
Haste: 
Hatás és a használt MP: Felgyorsítja egy tag sebességét. 20 MP.
Először vásárolható: Bur Omisace (3400 Gil).   
Countdown: 
Hatás és a használt MP: Visszaszámlálás (10-töl) után elhullik az ellenfél. 8 MP.
Először vásárolható: Bur Omisace (3100 Gil).   
Stop: 
Hatás és a használt MP: Leállítja az ellenfelet. 20 MP.
Először vásárolható: Bur Omisace (3700 Gil).  
Reflectga: 
Hatás és a használt MP: Az összes tag a területen visszaveri a mágikus támadást. 24 MP.
Először vásárolható: Imperial City of Archades (6800 Gil).  
Slowga: 
Hatás és a használt MP: Az összes ellenfelet lelassítja. 24 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Pharos at Ridorana után) (10400 Gil).  
Hastega: 
Hatás és a használt MP: Felgyorsítja az összes tag sebességét. 70 MP.
Először vásárolható: Dalmasca Eastersand (Pharos at Ridorana után) (16600 Gil).  

Arcana Magic:
Dark: 
Hatás és a használt MP: Kiserejű Darktámadás az összes ellenfélre. 10 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (500 Gil).   
Berserk: 
Hatás és a használt MP: Kontrollálás néküli, támadássorozat. 10 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (1000 Gil).   
Confuse: 
Hatás és a használt MP: Confuse státust (magát is támadja) rak az ellenfelekre. 10 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (1400 Gil)  
Gravity: 
Hatás és a használt MP: Lecsökkenti az ellenfelek HP-jét ¼-ével. 20 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (2800 Gil).  
Decoy: 
Hatás és a használt MP: Az ellenfél csak egy csapattagra támad, a többit békén hagyja. 10 MP.
Először vásárolható: Eruyt Village (2500 Gil).   
Drain: 
Hatás és a használt MP: HP-t szív el az ellenféltől és magára rakja. 18 MP.
Először vásárolható: Eruyt Village (3200 Gil). 
Syphon: 
Hatás és a használt MP: MP-t szív el az ellenféltől és magára rakja. 2 MP.
Először vásárolható: Az Airship-ben (4000 Gil)  
Vanish: 
Hatás és a használt MP: Egy tagot félig láthatalanná tesz. 24 MP.
Először vásárolható: Bur Omisace (Miriam után) (4900 Gil). 
Darkra: 
Hatás és a használt MP: Közepes Darktámadás az összes ellenfélre. 20 MP.
Először vásárolható: Phon Coast (5800 Gil).  
Death: 
Hatás és a használt MP: Egy ellenfelet megöl. 30 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Bur Omiseca után) (5200 Gil).  
Bubble: 
Hatás és a használt MP: Valamelyik tag HP-jét megduplázza. 32 MP.
Először vásárolható: Rabanastre Clan Shop (3300 Gil).  
Vanishga: 
Hatás és a használt MP: Az összes tagot félig láthatalanná teszi. 60 MP.
Először vásárolható: Rabanastre (Bur Omiseca után) (8700 Gil).  
Reverse: 
Hatás és a használt MP: Gyógyítja a Disable állapotot. 50 MP.
Először vásárolható: Rabanastre Clan Shop (7600 Gil).  
Graviga: 
Hatás és a használt MP: Lecsökkenti az ellenfelek HP-ját 1/2-vel. 36 MP.
Először vásárolható: Imperial City of Archades (6800 Gil).  
Darkga: 
Hatás és a használt MP: Erős Darktámadás az összes ellenfélre. 30 MP.
Először vásárolható: Balfonheim (Giruvegan után) (9400 Gil).  

Technicks:
Steal: 
Hatás: Tárgyat lop az ellenféltől.
Először vásárolható: Rabanastre (1600 Gil)   
Libra: 
Hatás: Megnézheted vele az ellenfél képességeit és a csapdákat.
Először vásárolható: Rabanastre (500 Gil).   
First Aid: 
Hatás: Kevés HP-nél a társad kismértékben gyógyít.
Először vásárolható: Rabanastre (Giza Plain után, valamint Nalbina-ban) (700 Gil)   
Charge: 
Hatás: Kismértékben helyreállítja az MP-t.
Először vásárolható: Rabanastre (Giza Plain után) (1700 Gil).    
Poach: 
Hatás: Az ellenféltől kevés HP-t lop.
Először vásárolható: Rabanastre (Giza Plain után valamint Nalbina) (7000 Gil).   
Charm: 
Hatás: Confuse statust rak az ellenfélre.
Először vásárolható: Jahara, Land Of The Garif (5000 Gil).  
Shear: 
Hatás: Lecsökkenti az ellenfél mágikus védekezését.
Először vásárolható: Imperial City of Archades (3500 Gil)   
Souleater: 
Hatás: Saját HP-ból áldoz, hogy elintézze az ellenfelet.
Először vásárolható: Nalbina (Bur Omisace után) (6800 Gil)  
Bonecrusher: 
Hatás: Saját HP-ból áldoz, hogy csökkentse az ellenfél HP-t.
Először vásárolható: Rabanastre (Barheim Passage után) (6400).  
Infuse: 
Hatás: Az MP-t is hozzádadja a HP-hez, ami megemelkedik.
Először vásárolható: Nalbina (Bur Omisase után) (2000 Gil).   
Thousand Needles: 
Hatás: 1000 HP-t szed le az ellenféltől.
Először vásárolható: Mosphoran Highwaste (7000 Gil).   
Addle: 
Hatás: Lecsökkenti az ellenfél mágikus támadóerejét.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (3600 Gil).   
Expose: 
Hatás: Lecsökkenti az ellenfél fizikai védekezését.
Először vásárolható: Balfonheim (3800 Gil).   
Toss Gil: 
Hatás: Pénzt dobál az ellenfélre, ami csökkenti a HP-jét.
Először vásárolható: Jahara, Land Of The Garif (2000 Gil)  
Wither: 
Hatás: Lecsökkenti az ellenfél támadóerejét.
Először vásárolható: Balfonheim (Giruvegan után) (3500 Gil).   
Shades of Black: 
Hatás: Használatakor véletlenszerű Black mágia használat.
Először vásárolható: Imperial City of Archades (5000 Gil).   
Revive: 
Hatás: Saját HP-ból éleszti újra az elhullott tagot (ha kevesebb HP-je van, ő hal meg).
Először vásárolható: Balfonheim (10000 Gil).   
Horology: 
Hatás: Felerősíti a védekezést Combo támadások ellen.
Először vásárolható: Rabanastre (Barheim Passage után) (2048).  
Stick: 
Hatás: Dobó státust rak az ellenfelekre.
Először vásárolható: Imperial City of Archades (4500 Gil).   
Slight Unseeling: 
Hatás: Vakítás (Blind) után támad az ellenfélre.
Először vásárolható: Nalbia (6800 Gil). 
Achilles: 
Hatás: Megtalálja az ellenfél gyenge pontját.
Először vásárolható: Rabanastre (Tomb of Raithwall után) (8800 Gil).   
Numerology: 
Hatás: Erősebb támadások adott időn belül.
Először vásárolható: SkyCity of Bhujerba (2000 Gil).
Traveler: 
Hatás: Megállítja az ellenfelek folyamatos támadását.
Először vásárolható: Rabanastre (Barheim Passage után) (6700 Gil).
Telekinesis: 
Hatás: Erős támadás fegyver nélkül (repülő madarakra is).
Először vásárolható: Rabanastre (Barheim Passage után) (6700 Gil).   

Nézd meg a nyitó filmet, amiben gyors történelmi elbeszélés lesz az előzményekről. 

Nalbia Fortress:
Kezdéskor Basch elmondja neked az alapvető irányításokat a játékban. Reks-el kezdesz. Ezután a következő feladatokat kell végrehajtanod:
	Jobb analogkarral, forgasd a kamerát.

Bal analogkarral tudsz mindenfelé mozogni.
Beszélgetés megtanulása “O” és “X” gombbal.
Ajtónyitás megtanulása.
Harci menü megtanítása.
Miután elsajátítottad az alapvető dolgokat, jönnek a repülő hadihajók, amik Remora bombát használnak. 

Tiny Airship Remora:
Támadáskor használj Thundert, majd Basch automatikusan végezni fog vele a Mist Knack-jával. Menj be az erődbe, majd nyomd a Selectet (térkép), keresgéld meg a kincseket (kölönféle cserépedényekben /korsó/ találhatók). Lépcsőzz fel, ellenőrizd a sarkokat is. Találkozol egy mentési ponttal, ami óriási kék kristály lesz. Mentés után nézd meg a jelenetet, ahol a csapat megy tovább előre. A továbbhaladás után Reks egyedül harcol. Miután eléred a legfelső emeletet, ott ismét jelenet lesz, melyben Basch megöli Rekset.

Royal City Of Rabanstre:
Ellenfél: Dire Rat HP: 60.
Most Vaan-nál az irányítás és indításból meg kell ölni három patkányt a pincében. Miután beszélsz Penelo-val, a menüdbe kapsz World Mapot. Irány Miguero boltja felé (egy zöld zacskóval van jelölve a térképen, ami délen van), vásárolj be. Ha a boltolást befejezted irány az északi Sand Sea étterem, ahol kapsz a menübe Clean Reportot. Tomaji elmagyarázza a License rendszert, valamint a Mob Hunt vadászat alapelveit (részletek a minijátékokban). Megkér, hogy menj a napkeleti sivatagba és vadászd le a Stray Tomato-t. Távozz az étteremből, kutasd át a várost, megnyílik a Mortial Arts-Magic Shop. Gambit Shopot az északi részen találod. A nyugati terület északi részén lépj be a házba, beszélj Bangaa-val, valamint Monblanc-ot is interjuvold meg, akitől megtudhatsz egy pár dolgot a játékról (részletek a harcrendszer menüpontnál).  Nyugati részen Rabanstre bazárjában lesz Clan Shop, ahol vegyél Stuf-fot. Az alsó részen a nyugati és a déli kapu zárva, menj középre, és beszélj Merchanttal. Kapsz Deliver Arcilet-et. Beszélj Montblanc-al másodszor, hogy kapj három tárgyat ingyen. Miután megvagy, irány a keleti kapunál levő katonákhoz, ahol kilépve találsz mentési kristályt. 

Dalmasca Eastersand:
Terület nagysága: 8 rész, 2 mentési ponttal, egyik teleport.
Ellenfelek:
Cactoid	Wild Saurian	Wolf
HP: 72-224	6000-7566	94-155

Az ellenségek itt gyengék, használhatod Vaan Steal-ját, mellyel lophatsz tárgyakat, amiket használhatsz, vagy eladhatsz. Tápold fel Vaant, legalább LV3-4 szintre, és növeld licence pontjait, amikkel beélesíthetsz pár képességet (részletek a Licence menüpontban). Egy dombtetőn keresd meg célpontodat, Stray Tomato-t.

Stray Tomato:
HP: 134. 
Gyengéje a víz, ő viszont tűzzel támad, ami 20-30 HP-t vesz le. Miután leverted (ha leszalad a dombról, menj utána, csak vigyázz Wildsaurusra, mert jelen helyzetben öngyilkosság megtámadni), kapsz Galbana Flowert. Miután kiverekedted magad, indulj vissza a városkapuhoz, ahol nézd meg a jelenetet. Ha Tomasitól megkaptad az ajándékokat, indulhat a Mob Hunt játék (részletek a mellékküldetésekben).

Royal City Of Rabanstre:
A gárdista manővere után lépj be újra a városba, ahol irány Lowntown részbe, ahova zölddel jelölt a lépcsőn jutsz le. Mielőtt odamennél, beszélgess Tomajival hátul a bárban és a sikeres harcod jutalmául, kapsz 300 Gilt, 2 db Potion-t, és egy Teleport Stonet. A Mob Hunt játékkal várj, míg csatlakoznak a társaid is!
Most a cél hogy beszélgess Daran-el, a vénemberrel, aki Lowntown déli részében él. Előtte Licence pontokkal erősítsd a védelmed, valamint a Libra, és Cure varázslat legyen beélesítve, ezenkívül vásárolj be a Technics, és Magic boltokban. Vaan meg fogja kérdezni Daran-t, hogy osonhat be a palotába. Szükség lesz Sunstone-ra, amit Giza Plain déli részén szerezhetsz meg. Mikor készen vagy, irány a város déli kijárata.

Giza Plain:
Terület nagysága: 8 rész, 2 mentési ponttal. 
Ellenfelek:
Giza Rabbit	Hyena	Slaven	Urstrix
HP: 70-105	95-115	280-302	170-190
Werewolf	Wild Snake
HP: 2200-2570	210-250

Egyenesen délnek tarts, találni fogsz egy tábort, néhány személlyel. Beszélgetned kell a vezetővel, Mashuával, aki elmondja a feladatod. Miután előkerül Penelo, beszélj vele is és el fog kísérni, mint vendég. Társalogj Camina-val, aki felvilágosít, hol lehet megtalálni Jint, a fiát. Tábort elhagyva 3 Potiont és 2 Phoenix Down kapsz Penelotól. A cél egy kicsi terület dél felé, de nézz szét keleten és nyugaton is, harcolj sokat. Miután találkoztál Jinnel, ad neked egy Shadowstone-t, ezután a térképen látni fogod az izzó kristályok helyzeteit. Látogasd meg őket, odaérve az “X”-et nyomva valamennyire feltölti a kövedet. A három nagy területet járd be, töltsd fel a lángoló köveknél a mérőt 100%-ra, és tápolj sokat. Miután megtelt a kő, Jinnel lesz egy jelenet, majd vissza a táborba. Mashua megköszöni a segítséget és megkapod a Sunstone-t, valamint 50 Gil-t, 2 db Potion-t, és 2 db Teleport Stone-t. Most irány vissza a városba.

Royal City Of Rabanstre:
Penelo távozása után, vissza Daranhoz és add neki a Sunstone-t, erre elárulja a rejtett átjáróró helyét a palotába. Kapsz tőle Crescent Stonet, hogy a kincseket megtalálhasd. Lowntown északnyugati végén és lépj be az 5-ös raktárszobába. Ennek a szobácskának van két ajtaja, egyik keletre vezet, ahol Vaan ölte meg a patkányt. A másik nyugatra vezet, arra menj Garamsythe Waterwaybe. Ha távozol, a Cure és Libra mindenképp legyen meg!

Garamsythe Waterway:
Terület nagysága: Hatalmas csatornarendszer 4 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Dire Rat	Ichthon	Steeling
HP: 62-112	130-141	94-110
Használd a térképed gyakran, valamint a harcokban lopj különféle Stone-kat. Harcolj sokat, csak egyszerre ne sok patkánnyal, mert ha bekerítenek, akkor neked annyi! Miután eléred a végét, a palota pincéjében fogsz előtörni.

The Royal Palace Of Rabanstre
Beszélgess a cselédséggel, majd menj fel a lépcsőn, ahol őr állja el az utat. Beszélj a közeli szolgával, elmondja a következő minigame szabályait, (nyomd a négyzet, hogy elhívd az őrt) majd menj fel az újabb őrig, fel a lépcsőre, akit szintén el kell távolítani az útból. A cél az, hogy megtaláld az oroszlános pecsétet a folyosók egyikén (lent lesz a kövezeten). Hívogasd az őröket addig, míg minden folyosót átvizsgálsz. Az őrök békén hagynak téged, hacsak nem szaladsz beléjük. Ha megtalálod a Lion Sealt (oroszlános pecsét) és megvizsgálod, látni fogsz egy rövid jelenetet, amiben egy furcsa fény kezd parázslani a falban, amit vizsgálj meg (északnyugat) és megnyílik a titkos út. Irány lefelé, az ajtó zárva de mögötte levő kapcsolóval kinyithatod. A kincsesszobába kerültél, ahol utasításokat kapsz Balflear-tól, és Fran-tól. Vaan miután megvizsgálja a ládát, Goddess Magic Stonét kapsz, ezután jelenetben menekülni fogtok. Visszakapva az irányítást, fel a lépcsőn és nézd meg az újabb jelenetet. Amikor a káosz lecsillapodik, folytasd Garamsythe Waterway-e, ahol végleges társaid lesznek, Balflear, és Fran.

Garamsythe Waterway:
Ellenfelek:
Dire Rat	Ghost	Ichthon	Steeling
HP: 62-112	324-334	130-141	94-110
Gigantoad	Imperial Swordsman
HP: 341-346	150-160

Akkor most testre szabhatod a Gambit menüt (részletek a Gambit menüpontban)! Az első területen indulj keletnek, és találni fogsz egy kincses edényt, benne térképpel. A felvett térképet gyakran használva indulj délre, nézd meg a jelenetet. Bemutatkozik Amila, aki vendég lesz a csapatban egy ideig. Először néhány lovagot kell leverni, majd kicsit komolyabb ellenfél jön:

Pudding x4:
HP: 280.
A tűz a gyengéje, tehát főleg ezzel támadd őket, persze közben gyógyíthatsz is. A harcnak még nincs vége, ha eléred a kereszteződést, mentési kristály lesz, amit használ. Pár lépés múlva jön ennek a területnek a főszörnye.

Bushfire:
HP: 3571.
Neki a víz a gyengéje! A Bushfire támadása nemcsak HP-t vesz le, hanem mérgez is! Gyógyításhoz Antidotet használj. Miután leverted nézd meg a jelenetet, aminek végén börtönbe csukják hőseinket.

The Nalbia Dungelon:
Ellenfelek:
Imperial Hoplite	Imperial Magus	Imperial Marksman	Imperial Swordsman
HP: 283	205	180-220	180-237
Az újabb jelenetek után, amik az új otthonról szólnak, irány észak, harc a három őrrel, akik a fegyvereket őrzik. Az újabb bejátszás után visszakapod a felszereléseket, valamint térképet. A feladat a következő: keresd meg Basc-ot, aki fogoly és kiderül az elején általa megölt Reks, Vaan idősebb testvére. A folytatásban Basch veled tart, mint átmeneti társ (Vaan ellene van a csatlakozásnak, de a meneküléshez szükségük van rá). Irány ki, az elég hosszú földalatti úton.

The Barheim Passage:
Terület nagysága: 11 terület 3 mentési kristállyal, ebből 1 teleport.
Ellenfelek:
Bomb	Battery Mimic	Flan	Mimic
HP: 317-347	520	280-294	334-340
Seeker	Steeling	Suriander	Tiny Mimic
HP: 375-551	298	430	211-217
Zombie
HP: 277-286

Az első terület kissé furfangos. Vizsgáld meg a kapcsolót a központi emelvényen, nem működik. Lépcsőzz le az eladóhoz, kapsz tőle Fuse-t. Lépcsőzz vissza a géphez, használd, és indítsd el. Az energiád 100%-os szinten áll. Az ajtók kinyitásához 30%-ot kell használni! Lépj be a területre, ahol az ellenfelek, Battery Mimic-ek lesznek, ha kivégzed őket, az energia visszatöltődik valaminnyire (először csak velük foglakozz, ha feltöltődött az energia, akkor nyomd le a többit!). Szerezd meg a terület térképét és irány északra (út vége a nagy terület). Elég kemény rész lesz, de verj le mindenkit. A következő területen két ilyen kapunyitós hely lesz, figyelj az energiára. Irány északnyugat (térképen fogaskerék), egy kapcsoló helyzete, hogy kinyissa az ajtót. Kinyítva az ajtót ismét csökken az energia 30%-al, visszavezet az út a bomba-szörnyekhez, varázslatot ne nagyon használj rajtuk. Útközben jelenet lesz, ahol Basch gyűjt össze néhány felszerelést egy halott katonától, akit újjáéleszt és ideiglenes társ lesz. Gyógyítsd fel a csapatot és irány dél a nagy terület, ahol újabb csata következik: 

Mimic Queen:
HP: 4073.
Mimic Queen előhoz egy csomó Tiny Mimic-et, akik energiával látják el. Először a kicsiket intézd el, hogy ne tudják anyucit felvillanyozni. Vigyázz Queennel, mert villámtámadása mérgez is. Miután lenyomtad, haladj tovább és megérkezel Rabanastre lakatlan, sivatagos vidékére.

Dalmasca Eastersand:
Haladj át a területen és térj vissza Rabanastréba délnyugatra sétálva, közben sok korsót találsz. Használd a sivatagot Licence pont gyüjtésre és tápolásra! Ha északra haladsz, találni fogsz egy kis tábort, bolttal és egy teleport-active mentési kristállyal, ahonnan a városba jutsz (ha nem akarsz sétálni). 

Royal City Of Rabanstre:
Belépve Basch, Balflear, és Fran el fogja hagyni a csapatot. Vedd az irányt Miguero boltjához, ahol nézd meg a jelenetet. Látogasd meg Darant újra, és nézd meg a jelenetet, melyben te Penelóról érdeklődsz, Daran pedig egy kard iránt. Irány a térképen jelezett hely, társalogj a férfival (Balzac) és nézd meg a jelenetet egy titkos összejövetelről. A következő Basc-os jelenet után Penelot elrabolják. Most egy mentőakció lesz, de előtte keresd meg Balfleart, és Frant (bárnál). Beszélj hozzájuk és csatlakozni fognak. Balflear közli veled, hogy mikor készen állsz, utazz Sky City Bhujerba. Irány a reptéri terminál a nyugati kapunál. Ezen a ponton aktiválódik a Mogsee rendszer (a városon belül teleportálhatsz kövek nélkül a Mooglek-nál, csak beszélgetés után jelöld meg a célt). Használd ki a dolgot, és teleportálgass a városban, vásárolgass, vegyél új képességeket stb. Mikor készen vagy, irány a léghajó pályaudvar. Beszélj Balflear-al válaszd az első opciót, majd a jelenetben elrepültök az égi városba. 

The Skycity Of Bhujerba:
Megérkezve hagyd el az első területet. Kilépve nézd meg a jelenetet a fiúval (Ramonnak), aki el akar kisérni a bányába. Miután csatlakozott, kövesd az utat és megérkezel a lejárathoz. Mielőtt lemennél, egy Moogle-nél tudsz térképet venni a városról, valamint a bányáról is. Találsz a városban még fegyver, pajzs, varázs, képesség boltokat is (egy melléküldetést végrehajthatsz, ha kell 14000 Gil, “Bhujerba Soul”)!

The Lhusu Mines:
Terület nagysága: 10 rész, mentési kristály nincs.
Ellenfelek:
Skeleton	Skull Defender	Slaven	Steeling
HP: 557-563	476-708	780-802	446-462
Ellenfelek a későbbiekben:
Bug	Dullahan	Headless
HP: 6979	9940	9707
Killer Mantis	Vampyr
HP: 11943	5915
Abysteel	Aeronite	Dark Lord	Malboro
HP: 13339	28518	16375	8277
Ez meglehetősen nagy terület. Libra varázslatot használva, tájékozódj az ellenfelek adatairól, a csapdákról, valamint nézd a térképet. Találsz néhány vörös oszlopot, ne vizsgáld meg őket, mert csapda! Sétálj a második Mining területre, odaérve jelenetben Ramon távozik, majd megtámadnak. 

Baggamonan, Fuuji, Gijuu, Rino:
Használ R2-t, hogy menekülhess a bejárat felé, ne vedd fel a harcot, mert túl erősek. Miután leráztad őket, lépj a városba és nézd meg a jelenetet. Ramont Larsanak hívják (és LÁNY!!), valamint Penelót is előkerül.

The Skycity Of Bhujerba:
A csapat megpróbál kapcsolatba lépni az ellenállási mozgalommal. A városba úgy kell bejutni, hogy hivatkozni kell Baschra.  Áthaladva “hívd az őröket” minigame lesz, valamint figyelj a mérőre, a cél, hogy 100-on legyen (bizonyos embereknek Basc-ról kell hireket adni). A kulcspont Bhujerba Guide-nál lesz, ahol gyorsan nyomd neki a híreket, és 30-40%-al tölti a mércét. Szintén keresheted a “hírhallgatókat” beleállva a bolt ajtókba és a többi. Miután sikerült találkozol a kapcsolatoddal, Marquis Ondoréval, menj az őrökhöz (térképen jelölve), és beszélgess velük, egy idő után Ondore eljátsza az őrizetbe vételedet, és Leviatán hadihajó fedélzeten fognak titeket vinni.

Dreadnought Leviathan:
Ellenfelek:
Imperial Gunner	Imperial Magus	Imperial Swordsman	Mastiff
HP: 562	610	615	535

Ondor embere, Wossler, csatlakozik hozzád, vendégként. Kap egy nagy kardot, és meglehetősen segítőkész lesz. A közeli szép korsóban térképet találsz a hajóról. A térképen láthatóak lesznek a hajóban levő lézerérzékelők is. Ha egyet megérintesz riadó lesz, amivel az összes ellenséget odacsődíted. A továbbhaladásra két lehetőséged lesz (célállomást jelzi a térkép), északra két területet találsz, Middle Deck Eastern Block, és Subcontrol Room, nyitva lesznek. Délen sok ajtó zárva. Itt lézer is lesz (északra könnyebb). Az alsó dokokonál komolyabb harcok lesznek (harcos, varázsló, 2 Judge). Az elintézésük sorrendje, varázsló, harcos, judge, majd ha vége a harcnak, megkapod First Cell Block Key-t. A közeli ajtónál használd és lépj be, találsz egy mentési kristályt, és System Keyt is. A másik cellában árus (vegyél Shell-t) és Ash lesz, aki csatlakozik hozzád (alapból bent van neki a Libra). Távozás után riadó lesz, nem kell hozzáérned semmihez. Ezután állandó támadások lesznek, gyorsan nézd a térképen a Gear (fogaskerék) ikonokat, ha ott használod a System Keyt 60 mp-ig kikapcsolja a riasztót (X az 1 opcióra, majd a második menüben az elsőre). Használd ki az időt, siess tovább. Miután megérkeztél a nyugati területre, Wossler távozik a csapatból, valamint Peneloval kibékültök és végleg csatlakozni fog. Kapni fogsz Artificial key tárgyat (lehet akár 6 csapattag is). Távozás után komolyabb csata lesz:

Judge Geese, Empire Swordsman/3:
HP: 4120
Geese-n nem tudod használni a Librát! Először a kardosokat intézd el, közben vigyázz Geese Aerojára, mert sok HP-t levesz. Remélem megvetted a Shell-t, mert jó védelem ellene, használd a Curet is gyógyításra. Egy idő után Geese Mist Knack-al támad, amire szintén vigyázni kell, rajta folytasd a verést, amíg megadja magát.

Geese bíró csata után megszökik, te pedig megérkezel Bhujerba, ahol jelenet lesz. Gyógyítsd fel magad, majd menj az őrökhöz, akik a hajóra vittek. Nézd meg a jeleneteket, ahol Balflear kipróbálja a hajó rendszer képességeit. Ashe úgy dönt, nem üldögélhet és várhat, hanem harcolni kell. Beszélj Balflear-al, mert neki bizonyítéka van uralkodói örökségről. Geese bírónak viszont állítja, hogy, Vaan lopott a palotából. Ashe közli az uticélt, ami Tomb of Raithwall lesz. Mivel hajóval nem lehet odajutni, Balflear és Fran leszállnak a nyugati részen. Használd a mentési kristályt, boltolj mielőtt távoznál (ha akarod, teleportálj vissza a városba). Nyugatra lépj be Sandsea Ogir-Yensa-ba. 

Ogir-Yensa Sandsea:
Terület nagysága: 10 terület, 1 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Alraune	Danbania	Speartongue	Urutan-Yensa
HP: 615-694	966-1159	1095-1768	710-780
Salamand Entite
HP: 48042

Az emelvények mentén nyugatra menj a második zónába, ahol nézd meg a jelenetet, melyben Wossler visszatér a csapathoz. Az ellenségek itt erősebbek, mint az előzőkben. Kelj át a következő két területen, és megérkezel Sandsea következő részébe, ahol irány délnyugat és a kis részben teleport mentési kristály lesz.

The Nam-Yensa Sandsea:
Terület nagysága: 9 terület, 1 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Alraune	Danbania	Speartongue	Urutan-Yensa
HP: 615-694	966-1159	1095-1768	710-780
Axebeak
HP: 922-954
Használd a mentési pontot, így ha vissza akarsz térni a városba, rendszerben lesz. Beszélj a Moogléval, elmondja, hogy egy nagy teknős-szerű szörnyet üldöz. Visszább néhány területtel találkozhatsz vele (Urtan Eater), meglehetősen kemény, de több Urtans segítségével legyőzheted. Ha kivégezted vissza a Mooglehoz, aki megemliti, hogy jutalmat kapsz Urtan-tól, akit Ogir Yensa területen találod. Siess vissza keletre, később látsz egy jelenetet Urtan és a Moogle beszélgetnek (el keletre, újabb jelenet, majd vissza), és megkapod a jutalmat. Vizsgáld meg a virágot a földön, vedd fel az Ixiro Fruit-ot. Most folytasd nyugatra, keresztül a sivatagon, kanyarodj délnyugatra. Útközben találkozol halszerű szörnyekkel, valamint a korsót is keresd a terület térképével. Átsétálva, nyugaton jobbról boltos lesz Chocobó mellett, aki fegyógyít, valamint menthetsz is.

The Tomb of Raithwall:
Terület nagysága: 7 terület, 1 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Lesser Chimera	Lich	Ragoh	Seeker
HP: 1014-1080	1164-1180	1400-1440	773-794
Tallow/Candle	Zombie	Zombie Mage	Lost Soul
HP: 1303-1317	870-880	970-980	970-980

Belépés után megtámad egy repülő szörny:

Garuda:
HP: kb; 8500
Ne használd rajta a Librát, mert hatástalan. Dobd rá az Ixiro Fruitot, és sokkal gyengébb lesz. Csak nyíl, lőfegyver, és mágikus támadásokkal tudod elintézni. Csata után lépcsőzz fel, teleport mentési pont lesz, valamint árus is. Használd a teleport követ, térj vissza a városba bevásárolni, vagy tápolni az előző pályák egyikén. Mikor készen állsz, vizsgáld meg a fénylő tárgyat, válaszd az első opciót, és beteleportálsz. Lépcsőzz le, majd a hallon át tovább, jelenet után elkezd üldözni a fal:

Demon Wall:
HP: 10000.
Ebben az első harcban ne próbálkozz a leverésével!  Fuss az előszoba végébe, lépj be az ajtón, lelépcsőzve újabb fal támad meg:

Demon Wall:
HP: 10000
Mivel ő nem hagy áthaladni a következő ajtón, harcolnod kell. A híd kétoldalán találsz több fáklyát, vizsgáld meg, válaszd a második opciót, és a tűz időlegesen megállítja. Fegyvernek a Hammert tedd be, üsd ezzel, majd futás a másik fáklyához, és újra. Mikor a láng megkékül megtámad. A fizikai támadáson kívül altat, valamint egy tagot eltüntet. Siess a leverésével, mert ha az ajóhoz szorít Game Over. Három teleport kapcsolót fogsz látni, északi és a déli nem üzemel, a középső legelejére visz a pályának. Használd a középsőt, és mentés után keresd meg a kincsesedényt a térképpel. Látni fogod rajta a célhelyet, balra indulj, majd két helyiséget északra, és egyenesen délre. A lényeg a terület közepe lesz, ahol egy színes kapcsolót találsz a falban. Aktiváld, majd néhány szörny fog feltűnni, verd le őket. A teleport visszavisz téged a központi területre. Az alsó falnál titkos átjárót nyithatsz és lépj be a balodali szobába. Lépj be, nézd meg a jelenetet. Az alsó részen összefutsz egy nagy szörnnyel, akivel harcolnod kell.

Belias:
HP: 14900
Belias tűzelemű, ezért küld meg a legerősebb jégvarázslattal. Ha Oilt használ, gyógyíts, majd használd a Mist Knackot is. Miután vége a harcnak, ő lesz az első Espered. Rakd be valakinek (akinél a Licence Board-on odaértél az aktiválással). A folytatásban Ashe, Fragment of Dawnt kap. Miután megszerezted távozz a teleporterrel, amint kilépsz Empire vár rád, és őrizetbe vesz.

Light Cruiser Class Airship Shiva:
A jelenetek után elszöknétek, de az áruló Wossel megtámad.

Wossler, 3 Empire Knights:
HP: 17600
A lovagokat verd le először közben Fran gyógyítson, ti pedig támadjátok. Miután Wossel magára rakja a Reflectet, ne támadd varázslattal. Csata utáni jelenetekben visszakapod a Fregmentet. Miután visszaérkeztek Rabansre-ba, Ashe kéri, hogy látogassátok meg a Garif fajt, aki délen él. Vásárolj be a városban, majd indulj a déli kapuhoz.

Giza Plain:
Ellenfelek:
Gigantoad	Hyena	Ichthon	Wooly Gator
HP: 1489	950	1320	2250

Megismerhetd Gisa Plain új időjárását, az esőset, belépéskor pont ez töténik. Először irány délnyugati területre, Starfall Plain-be, ahonnan délre a következő részre. Egy dologra figyelj, Gisa-n villám elemek lesznek (gömb alakú), akik nem támadnak. Ha nekik hajtasz, thundara varázslatukal a padlóra küldenek, tehát fuss. Irány tovább lefelé Ozmone Plain-ra.

Ozmone Plain:
Terület nagysága: 8 terület, 1 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Black Chocobo	Hybrid Gator	Mesmenie	Red Chocobo
HP: 1180	2240	1550	1150
Viper	Wu	Zoghal	Zu
HP: 1420	1689-1729	3160	1880

A legzavaróbb dolog ezen a területen a Zu-k, repülő szárnyasok, ne alkalmazz kézitámadásokat, hanem nyíl, lőfegyver, vagy varázslat, hatásos ellenük. Sétálj le délen két zónát, hogy elérd a Hauro Greenland-ot, látni fogsz egy Garifot, ellenségekkel harcolni. Segíts neki, és délre fog vezetni a földjére. 

Jahara, Land of the Garif:
Belépés után teleport-activ mentési pont lesz. Beszélj a híd melletti katonákkal, akik Garif közbenjárása után átengednek. Sétálj a falu első részébe, beszélj az elderekkel, akik nem tudnak semmit, de ajálják, társalogj Great Elderrel. Vásárolhatsz néhány új cuccot az árusnál, majd nyugaton az egyik Garif bemutatkozik, mint Warrior Chief Spinel. Menj be és beszélgess Great Elderrel és nézd meg a jelenetet, és Larsa mint vendég csatlakozik. Távozz, az út végén Spineltől kapsz, Killer Bow-ot. Miután a Garif nem tud semmit, Larsa szerint, keletre kell menni. Az ő országa és a másik ország közötti harc Ashe segítségével talán véget ér. Akkor irány keletre, ahol lehetséges célállomásod Bur-Omisace szent városa lesz. Távozz Jaharai területről, kelj át Ozmone Plainson, előtte vegyél térképet. Bérelhetsz Chocobót, míg rajta vagy nem támadnak meg, meg gyorsabban is haladsz. Kelj át az egész fennsíkon (a Chocobo-val nem tudsz északkeletre menni), amint elérsz az utolsó területhez, látni fogsz egy rövid társalgást Ashe és Basch között, és aztán néhány jelenet az Archadian Empiréban. Mielőtt belépnél használd a mentés kristályt

The Golmore Jungle:
Terület nagysága: 8 terület 1 teleport kristállyal.
Ellenfelek:
Gargoyle	Great Malboro	Malboro	Panther
HP: 1450	1690	1600	1400

Sötét területen vagy, és erősek az ellenfelek, ha tudsz, lopj mindegyiktől. Haladj az uton keletfelé, egészen a színes útzárig. Látsz egy kékes pecsétet odaérve, nézd meg a jelenetet Frannal, aki nyit egy utat, melyen haladj tovább a titkos faluhoz.

Eruyt Village:
Teleport mentési pont, valamint egy moogle-bolt lesz. Vásárolj, mert új varázslatok, Esuna, Curaga lesznek. Fran szól, hogy keress meg egy Viera lányt, Myulin-t. Miután üdvözöltek, menj a falu belsejébe, ahol jelenetben útbaigazítanak, hol találhatod meg (Myulin nyugati irányban ment, Henne bányába). Távozz a faluból, és térj vissza Golmore Jungle-ba. Kilépve a területről találsz mentési pontot, és mellette egy sebesült katonát, adj neki amit kér, cserébe Chocobot kapsz tőle. Mentési ponttól nyugatra indulj, kocogj át a területen, majd délre. Most a titkos úton kelj át a bánya előtti területre. Haladj délre, és megtalálod a főbejáratot a bányába. A madarat ereszd el, lépj be, és nézd meg a jelenetet.

The Henne Mines:
Terület nagysága: 6 terület+ titkos rész 1 teleport kristállyal.
Ellenfelek:
Jelly	Nightmare	Redmaw	Seeker
HP: 2000	1660	1200	1110
Thunderbug	Tyranorox
HP: 2200	4200

A kis bejárat után találni fogsz néhány zárt kaput és egy kapcsolót. Az ajtók nyitását a kapcsolóval tudod irányítani (kék, vagy piros). Kezd a kapcsolást North Gate területen, majd be a déli kék ajtókon. Lesz egy kis átjáró nyugatra, menj körbe Tunnel 1, és folytatás, míg eléred Mine 1-et. Kövesd az utat Train Connecting A, majd északra, Train C-B-be. Séta kelet, délfelé a kereszt alakú területig, nyisd ki a piros ajtókat, menj át nyugati részen, az ajtón, hogy visszatérj Train Connecting Linébe A-ba. A másik hurok észak Train Connecting Line B-be, majd északnyugati ajtón a következő területre. Itt teleport-active mentési pont lesz. Továbbhaladva, jelenet, majd harc:

Tiamat:
HP: 50 000.
Ne hagyd, hogy Larsát kivégezze, mert gyógyítja a Petrifyt. Protect-et, és Regen-t rakj a tagokra, és nyomd neki a fizikai támadásokat. Csata után meggyógyítjátok Myulin-t. Automatikusan Eruyt faluban leszel. Később Tear of Lente-t fogsz kapni, ez nyitja a pecséteket. Távozz a falubol, és térj vissza az előző területre, ahonnan Bur-Omisace városba kell menned.

The Golmore Jungle:
Ellenfelek:
Gargoyle	Great Malboro	Malboro	Panther
HP: 1470	1750	1650	1400
Coeurl	Diresaur	Hellhound	Treant
HP: 4240	6941	3790	4300

Folytasd az utat, át a pecséteken egyenesen délre Eruyt bejáratátol, majd keleti irányba tarts. Útközben lesz egy másik kicsi területet, teleport-active mentés ponttal. Ezután pedig harc:

Elder Dragon, 2 Treant:
HP: 68 000.
A Tiamattől eltérően, ez egy nagyon kemény ütközet. Vigyázz a Shiole Spore támadásra (Confuse, Slow,
Silence, Darkness, Oil, és Slip), valamint a Dragon Confusera. Phoenix Down, és Oil gyógyító legyen kéznél, valamint az Esuna is. (Amennyiben nem birod leverni van egy másik út is délen. Nagyon hosszú séta lesz sok-sok harccal, míg kiérsz Feywood területre. Mivel ezekhez az ellenfelekhez gyenge vagy, menekülj balra fel a következő kijárathoz, ami a hegyekbe vezet). Miután a sárkányt leverted, keletre folytasd, és pár terület mulva megérkezel Paramina Riftbe.

The Paramina Rift:
Terület nagysága: 8 terület 2 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Dark Skeleton	EmperorAevis	Garuda-Egi	Lizard
HP: 1548	5900	3065	2342-2562
Skull Knight	Slaven Warder	Twintania	White Wolf
HP: 1900	2600	5100	1550
Wild Onion	Yeti Ice	Ice Elemental	Leshach Entite
HP: 1700	4300	14830	48042

Egy mentés pont lesz, amit használj, majd a tagok útbaigazítanak, északkeletre éred el Bur-Omisacét. Kövesd az északi falat keletre, és nemsokára megérkezel. 

MT. Bur-Omisace:
Belépés után két árus, valamint teleport mentés pont lesz. Két, nagyon hasznos felszerelést vegyél, Gold Amulet (ami duplázza az LP-t), Thief Cuffs (jobb cuccokat lophatsz, vele), igaz drága, de megéri. Miután Larsa elhagyja a csapatot, fel a nagy templomhoz, és nézd meg a jelenetet. Bemutatnak a Grand Priest Anastasis-nek, valamint Al-Cid értesít néhány politikai eseményről, meggyilkolták Archadia császárát, és Vayne vette át a hatalmat. A következő uticél Stilshrine of Miriam, lesz délen. Távozz a városból, sétálj délre két zónát, majd délnyugaton távozz, ahol egy kis átjáróban mentési pont lesz. Folytasd lefelé, újabb két zónát, és odaérsz.
	
The Stilshrine of Miriam:
Terület nagysága: 13 terület 2 mentési kristállyal, ebből az egyik teleport.
Ellenfelek:
Blood Gigas	Balloon	Darkmare	Dragon Aevis
HP: 2800	1900	4739	5550
Facer	Ghaste	Miriam Guard	Miriam Facer
HP: 3246	1800	6827	5540
Redmaw	Zombie	Zombie Warrior      
HP: 1700	2044	1878            

Miután használod a teleport mentés pontot (hogy rendszerben legyen), menj be a szentélybe és az irányító tagnak, rakd be a Fragment of Dawnt. Vizsgáld meg az oltárt, leérve keresd meg a térképet. A következő területen ismét vizsgáld meg az oltárt. Sok sárkány lesz, ezért nem árt menekülni (R2). Miután aktiváltad az oltárt, az előző helyiségben új lépcsők lesznek. Menj le az új folyosón, itt láthatsz egy zöld mentési pontot (csapda!), vizsgáld meg, verd le, az igazi mentési kristály mögötte lesz. Gyógyítsd fel magad, és nyugatra folytasd (ez új terület), először délen, a terület végén vizsgáld meg nagy kardot. Kinyilk egy ajtó a hall északi végén, ahol egy teleporter lesz, ami visszavisz első hallba. Most a nyugati oldalon nyilt egy ajtó, lépj be, és keresd meg a három emlékszobrot, forgasd őket úgy, hogy szembenézzenek a szentély centrumával. Az első területen átkelve nyugaton lesz a szobor. Vizsgáld meg, és válaszd a második opciót, hogy körben forgasd azt. Az úton kelet felé nézzen a szobor, eztkövetően délre folytasd az utat. A hosszú köralakú folyosón (sok harcban lesz részed), menj egy északnyugatról, délkeletre, hogy elérd a második emlékszobrot. Északon kijáratot találsz a következő folyosóra. Menj ki a keleti ajtón, le a lépcsőn, mielőtt kinyitod az ajtót, gyógyítsd fel magad, mert harc: 

Venuskara:
HP: 15 000.
Gyenge ellenfél, csak mágneses erőtér védi, ami lelassítja a támadást (Heavy Armor-ok közül rakj be védelmet a támadónak!). Villámmal, és más varázslattal támadj, nagyon hatásos. A szobában találod a harmadik szobrot, állj (állítsd) szembe, nyugatra, és a kardos ajtó felemelkedik. Vissza északon keresztül a főelőtérbe, használd a déli teleportert, és irány dél, majd kövesd az új utat. Nyiss be az újabb ajtón, és ismét harc:

Mattheus:
HP: 34 800.
Először intézd le az öt jéggömböt, majd vagy 2, vagy 3 Mist Knackot neki. Mivel jéggel támad, adj neki tűzvarázslatokkal. 
Miután kivégezted, megvan a második Esper, rakd be valakinek. Visszafelé folytasd, és jelenetek után kapsz Sword of Conqueror King-et. Menj ki a szentélyből, ahol jelenetben, Fran egy füstoszlopot lát Bur-Omisacéból felszállni (megtámadták a templomot). Sétálj, vagy teleportálj oda.

MT. Bur-Omisace:
Sétálj a felső templomhoz, és ekkor megtámad Berga bíró.

Judge Berga, 3 Judge:
HP: 17 100.
A három Judge hátba támad, gyorsan nyomj nekik varázslatot. Közben rakj a tagokra Protect-et, majd támadd Berga-t. Csata után nézd meg a jeleneteket, majd lépj be a hajóba (A következőkben, bizonyos területeken, a mentési kristály mellett horgonyt látsz. Saját repülőt kaptál, nem kell teleportálgatni, csak megjelölni a térképen, hová akarsz utazni. Egy a gond vele, nem mindenhova jutsz el rajta!), hogy elutazhass Nalbia Fortressbe. Előtte beszélgess a lelkésszel, a káplna előtt, és kapsz Magic Stonet. Használhatod ezt később Stilshrine of Miriamnál, a teleportnál, hogy titkos helyre juss (részletek az Esperek megszerzésénél). Irány vissza Rabanstre-ba, ahonnan a keleti kijáraton távozz Estersand területre, onnan pedig az északkeleti kijáraton, hogy elérj Nalbina Fortresshoz.

Nalbina Fortress:
Belépés után végrehajtatsz egy melléküldetést, ha gondolod, egy jó fegyverért (Julie and the female spy).
Sok jó cucc lesz, igaz elég drágán (majd ha lesz pénzed, vásárolj), most távozz, és irány északnyugatra, Mosphoran Highwastéba.

The Mosphoran Highwaste:
Terület nagysága: 10 terület 1 teleport kristállyal.
Ellenfelek:
Fire Elemental	Humbaba	Python
HP: 14830	5500	3200
Seeq Cateran	Slaven Wilder	Vulture            
HP: 3920	3218	4090
Ash Wyrm	Clay Golem
HP: 32579	6393

Menj északnyugatra, és elérsz egy tábort teleport mentési ponttal, valamint bolt is lesz. Folytatás északnyugatra, sétálj a hegyek közt pár területet, tápolj sokat, és megérkezel.

The Salikawood:
Terület nagysága: 11 terület 1 mentési, és 1 teleport kristállyal.
Ellenfelek:
Antares	Bakamy	Brown Chocobo	Green Chocobo
HP: 7500	4500	3850	3840
Malboro King	Pumpkin Head	Sprinter	Wyrdhare
HP: 4500	2850	4070	2900

Egy szép erdőbe érkeztél, ahol fahidakon kell továbbhaladni. Északon pár terület mulva mentés pont lesz, menj oda, majd irány észak, és kelet. Pár zóna mulva beszélj a Moogle főnökkel, az ajtó elromlott, a segédei akik javítanák, pedig eltüntek. Megkér, hogy keresd meg mind a kilencet az erdőben. Szerencsére hármas-négyes csoportokban találod őket. Indulj az erdőbe, nézd meg a térképen, láthatod őket (négy felkiáltójel). Beszélgess mindegyikkel, kövesd az utat, majd futás a következő teleport mentési kristályhoz. Folytatás a következő zónába északnyugatra, ahol Bom King-el találkozol (ha nem vagy elég erős a legyőzéséhez, gyere vissza később), valamint északnyugaton Nabudis (ezzel ne foglalkozz, majd a mellékküldetéseknél). Megtaláltad a negyedik, utolsó moogle csoportot, beszélj velük, válaszd az első alternatívát (Yes). Irány vissza, Moogle főnökhöz, és jutalmat kapsz (Quismodo Sandal). Folytasd ki a következő hatalmas területre, Phon Coastba.

The Phon Coast:
Terület nagysága: 12 terület 1 teleport, és 2 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Archaeosaur	Bagoly	Mandragora 
HP: 12500	4720	3099
Piranha	Pyrolisk	Silver Lobo
HP: 4400	6330	3240
Egy nagykiterjedésű, homokos, füves tengerparti területre érkeztél. Irány délkeletet, különféle zónák lesznek, kelj át egy másik táboron, majd nézd meg a jelenetet, Balflearrel és Ashéval. Nem sok minden van a területen, de találsz boltot a vadásztáborban, onnan pedig északra folytasd. A későbbiekben, ebben a táborban kell a Rare Monster játékot elkezdeni. Pár terület mulva mentési pont után, a következő terület Tchita Felvidék.

The Tchita Uplands:
Terület nagysága: 10 terület 1 teleport, és 2 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Bellwyvern	Coeurl	Lizard	Malboro Overking
HP: 8267	4164	5391	5255
Earth Elemental	Serpent	Feral Croc
HP: 14830	5202	9713
Hogy odaérj, még utaznod kell egy kicsit, keletfelé haladj, ahol mentési kristály lesz, és egy személy, akit magán vadászatra invitál (öt növény szörnyecskét kell leverned egy barlangban), valamint Soulseal Key-t ad. Irány északra, ahol elérsz egy hátborzongató barlanghoz, amin át kell kelni. Folytasd északra, ahol zárt ajtót találsz, itt használd az előbb kapott kulcsot. Benyitva keresd meg a szörnyeket, és harc:

Mandora Prince, King Araune, Onion Queen, Pumpkin Star, Tomato Captain:
HP: 5000.
Egyszerre csak egyre összpontosíts, mert szétszaladnak. Legyen kéznél Remedy, használd még gyógyításra az Esuna-t is. Rakj be Silence, és Sleep elleni karkötőt! Miután leverted őket vissza a fura taghoz, és kapsz tőle 1000 Gilt, meg néhány orvosságot. Sétálj vissza a csata helyszínére, és onnan folytasd.

The Sochen Cave Palace:
Terület nagysága: 8 terület+ a titkos rész 1 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Focalor	Gorgimera	Iguion	Imp
HP: 4513	4366	5002	4710
Pit Fiend	Striker	Wendigo	Zombie Knight
HP: 4710	5449	5678	4053
A szoba terület északi részében található, találsz egy mentési pontot, ami csapda. Verd le, és előkerül a mentési kristály, használd, majd irány kelet. Északfelé haladva ajtón nyiss be, és haladj tovább felfelé. Mielőtt benyitnál menj vissza menteni, belépés után harc:

Ahriman:
HP: 63, 000
Van több zavaró támadása, legveszélyesebb a Confuse, és Death Sentence. Készíts gyógyítókat, meg védelmet, majd vigyázz, mert másolja magát (HP: 2500). Csak vele foglalkozz, és használd a Mist Knack láncot. Csata után északra folytasd, bizonyos csapdák lesznek, jobbról az ajtóval szemben. Használd (hord) a Librát, és meglátszik, hol van. Végül egy lifthez érsz, amit használ. Felérve teleport mentési kristályt talász. Miután mentettél, távozz a nagykapun és, Old Archadesbe érsz.

Old Archades:
Menj nyugati irányba, és beszélgess a kapuőrrel, aki elállja az utat a városba. Felbukkan Balflear régi ismerőse, Jule és kér némi pénzt, adj neki 1500 Gilt, cserébe beszélgetni küld az emberekkel. Társalogj északkeleti területen egy emberrel, befestett aranyról. Vissza Jules-hez, most Pizzle nevű emberhez küld, ő közelben tartózkodik. Beszéd után vissza hozzá, és a mutatványától az őr kissé megbolondul, te pedig bemehetsz.

The Imperial City of Archades:
Fedezd fel a várost, ahol mindenféle boltban vásárolhatsz. A délnyugati kerületben egy taxi lesz, amivel egy újabb területre juthatnál, viszont rengeteg pénzbe kerül. Jules ujra előkerül, és ismét kicsal tőled 2500 Gilt, cserébe elárulja, hogy lehet fizetés nélkül utazni. Most készülj fel a legzavaróbb minigaméra a játékban. A városban nagyon sok pár van, akik elkeveredtek egymástól (össze kell hozni őket). Jelenleg 9 párt kell megtalálnod és használhatod a taxit. Minden megtalált pár után Pinewood Chops-ot kapsz. Beszélj valakivel, és a képernyő balsarkában megjelenik egy a másik emberre jellemző felirat. Sétálgass, beszélgess, ha valaki elfogadja, megkapod a Chops-ot. Általában háromszor próbálkozhatsz, és annyi segítség lesz, hogy akivel beszélsz, az is keres valamit, ami ismerős lehet (ha emlékszel hol volt, aki ezt mondta, hozd őket össze). A mellékküldetésekben nem említettem, de összehozhatsz később 28 újabb párt. Ha sikerült, akkor beszélj a fegyver, vagy armor boltban a felső részen a pultossal, és nagy ajándékot kapsz. A párok így állnak össze össze:

Nilbasse section
Determined Researcher - Ex-Researcher
Gentleman Onlooker - Eager Crier
Senior Researcher - Failed Researcher
Aspiring Starlet - Eaded Star
Worried Husband - Materialistic Women
Athletic Women - Avid Reader

Molberry section
Reminiscing Lady - Family-minded Girl
Daughter-in-Law - Man from Giza
Talented Woman - Akademician
Would be Judge - Judge's Wife
Avid Traveler - Traveling Gentleman
Ardent Women - Ardent Man
Poor Husband - Poor Wife
Proud Mother - Tutor
Look-alike - Look-alike

Rienna section
Philosopher of Cuisine - Dangerous Chef
Lazy Profiteer - Researcher's Wife
Green Seller - Vegetable Seller
Good Brother - Waiting Women
Tarot Reader - Happy Nolist
Tour Leader - Bhujerba Lady
Lucky Man - Romantic Lady

Trant section
Music Appreciator - Lutenist
Smitten Man - Smitten Women
 Farce-Goer - Girl on an Errand
Siker esetén rövid jelenetben szabad utazást kaptál. Szállj a taxiba és irány kifelé a következő területre, lesz egy teleport-active mentési pont. Menj északra, nézd meg a jelenetet, majd készülj fel, következő célállomásod Droklor Laboratory (ha bementél, nem tudsz kijönni, készülj fel, mert kemény csaták lesznek). Beszélj a taxi kísérővel, és válszd a második opciót. Miután kiszálltál menj északra, ahol jelenet. Vissza körbe a taxiállomáshoz, miután beszélsz Joel-el, utazz a laborba.

The Droklor Laboratory:
Ellenfelek:
Hecteyes	Imperial Hoplite	Imperial Pilot    
HP: 8515	4548	4367         
Imperial Swordsman	Judge	Lab-Rat 
HP: 3829	4846	3647
A 66 szinten kezdesz, kis bejáratnál félholt katonákat látsz, menj északra, és állítsd a liftet 67-re (up). Felérve északkeleten jelenet után kapsz térképet és laborkártyát.  6704-es szobában mentési kristály lesz. Általában haladáskor nézd a nagytérképet (kistérkép a sarokban zavaros), irány a 6703-as szoba a keleti részen, használd a színes panelt. Távozás után nyisd ki a nagyajtót (az nyílik, amilyen színűre kapcsoltad). A 6711-es szobában (délnyugat) láda (benne Doom Mace), miután kinyitottad menj a lifthez, jelöld meg a 68 szintet. Itt menj a keleti 6833. szobába, állítsd a panelt kékre, menj a másik oldalra, nyiss be a 6804-es szobába, állítsd a panelt pirosra. Most a 6811-es helyiségbe, délnyugaton, állítsd a panelt kékre, és irány a déli középső lift, és 70-es emeletre. Mentés, majd jelenet után harcolni kell a laborfőnökkel, Balflear apjával:  

Dr Cid, 4 Rook:
HP: 60 000/10 000.
Használd a Dispelt, hogy eltüntesd a négy Rookról a Reflectet. Előszeretettel szedik le az MP-t rólatok. Miután Cidet leverted, Ashe folyatja az elbeszélést, Giruvegan-ba kellene mennie, ha tényleg át akarja venni a hatalmat. Bemutatkozik egy légikalóz, Reddas, és üdvözöl, majd elvisz a következő állomásra Balfonheim-be.

The Port of Balfonheim:
Cerobi Steppe-Ellenfelek:
Adamantitan	Bandercoeurl	Bellwyvern
HP: 34801	5620	10844
Charybterix	Shield Wyrm	Silver Lobo
HP: 21339	61039	4574
Egy kikötővárosba érkeztél, ahol a legjobb cuccokat veheted most, valamint a Pharos küldetés után. A keleti részen van Airship Terminál, és mentési kristály. Az északkeleti részben teleport mentési kristály, mellette egy Chocobon ülő tagtól vásárolj teleport köveket, Moogle-tól térképet Cerobi Steppe-ről. Menj az étterembe, ahol Mob Hunt táblát találsz. A következőkben egészítsd ki a térképeket egy hosszú, tápolós sétával. Északnyugatra áthaladsz a Cerobi részen (találsz egy Ring Wyrm nevű jószágot, ha levered 5500 EXP-t kapsz!!), és Tchita fennsíkra érsz. Innen teleport Miriam Stilshrinja-ba, ki Panamira Rift-be, irány észak, folytasd arra, keletre, a kis területre, mentés, majd észak, és nyugat ujra, és folytatásban Feywoodba érsz. (Ha Elder Dragont kikerülted, már érintetted ezt a helyszínt.)

The Feywood:
Terület nagysága: 8 terület 1 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Basilisk	Behemoth	Cerberus
HP: 5510	11286	5059
Deadly Nightshade	Giruveganus	Golem	Holy Elemental
HP: 3500	13686	11550	14830
Mirrorknight	Mu	Preying Mantis	Tartarus
HP: 5500	3250	7705	4259
A kistérképed a sarokban használhatatlan lesz.  Haladj a keleti falnál, fordulj délre, találsz egy urnát térképpel. Délkelet, majd délre folytasd, a következő kisrészben, mentés kristály. Délre folytasd, ahol eltorlaszolja valami az utat (vihar), ott jelenet lesz, amiben Ashe halott párja utat nyit. Áthaladva sétálj pár zónát, majd vissza, és harc: 

Rafflesia:
HP: kb; 60000
Egy hatalmas virág lesz, mielőtt elszívja az MP-t, használj Mist Knackot. Támad még love státussal is (Sleep, Poison, Silence, Blind), mikor kevés a HP-ja előhívja segítőjét, Molbolt. Gyógyítsd magad, és verd le fizikai támadásokkal. Csata után menj Feywood másik részébe, délkeleti sarokban kincses korsót találsz, amiben gyertya lesz, és tartalmazza Feywood rejtett területeit. Délre folytasd, ahol hóviharos területet érsz el, nézd a térképet, és csillagformájú emlékműveket láthatsz. Menj az elsőhöz északkeletre, állj középre és forgasd a jobb analógot, míg kapualj-illuziót nem látsz, és erdőt heggyel. Arra menj, és ott lesz a következő emlékmű, ismételd meg, míg elérsz a következő területre. Itt is tedd ugyanazt, északnyugat lesz az első emlékmű helye. Amint eléred az utolsó területet, egy óriási ajtó torlaszolja el az utat.  Rakd be irányító karakternek a Belias Esperrel rendelkező tagot, és idézd meg az Espert. Miután kinyitotta a nagykaput, haladj az úton Giruveganbe.

The Ancient City of Giruvegan:
Terület nagysága: 8 terület 1 mentési, és 1 teleport kristállyal.
Ellenfelek:
Behemoth	Gargoyle Baron	Mythril Golem
HP: 12619	6231	17973
Vivian	Diakon Entite
HP: 7006	48042

Ellenfelek (Crystal Grande):
Mom Bomb	Mythril Golem	Necrophobe 
HP: 6544	17733	8691
Ose	Reaper
HP: 7059	10111
Segítségül egy térkép: Giruvegan. Gif.

KÉP

Használd a mentési kristályt, valamint ha akarsz (akarj, mert erős ellenfelek lesznek), teleportálj a városba felefrissíteni készleteid stb. Miután megvagy használd a teleportert a nyugati részen, majd harcolj (teleportálás előtt mindenkinek rakj Protect-et, Haste-t, Shell-t):

Didolos:
HP: kb; 100000
Ahogy halad a csata egyre erősebb lesz a védelme, ha pedig gyógyít magán 25%-ot, a következő támadásával leszed 1500 HP-t. Mikort lenyomod negyed életét, azonnal használj erősebb Mist Knack láncot, hogy kifeküdjön. Ha nem sikerül, próbálkozz a Confuse-val. Csata után mentés, majd használd a teleportert, sétálj le délre, ahol egy kapcsolót találsz, miután használtad továbbmehetsz. A terület cikcakkos, tele erős ellenfelekkel, rakj be Slow, Stop, Confuse elleni karkötőket. A szinteket pecsétek zárják le, ezeket a Golemeknél található kapcsolókkal hatástalaníthatod! Miután kinyitottad irány délnyugat, ahol látsz két Mithril Golemet, intézd el őket, és haladj át a területen. Találni fogsz egy rejtett útvonalat (térképen nem lesz, ha lenézel a fenti párkányról, világító fények lesznek sorban), három zárt ajtóval, nyisd ki őket a kapcsolóval (kapcsolók látszanak a térképen). Irány az északi rész, majd nyugatra, és lépj újra a titkos részbe, kis területen mentési kristály lesz. Lépj be az ajtón, és a következő területen vagy (nézd a térképet, nagy üresség lesz), haladj északkeletre, ahol egy újabb rejtekútat találsz, végén teleporterrel. Használat után ismét harcolni kell:

Tyrant:
HP: 180 000.
Sajnos a tecnikákat nem használhatod, viszont a Magic, és Item nyitott lesz! Támadása a Gravija lesz, és nem tudsz védekezni a Reflect-el ellene, próbálkozz a Confuse-val. 
Csata után használd a teleportert, a következő területről nem lesz térképed. Az egyik oldalon, nézd a lezárt kaput (Scorpió Gate), ez most nem nyitható, csak az egyik mellékküldetésben. Sétálj a másik végébe, lesz két körkörös emelvény, kincseskorsó, valamint egy VII jelű teleporter (használd).  Nézd meg a VI-nál három út lesz, először a középsőn, majd a baloldalin, használd a kapcsolót. Miután kinyíilt Gate Cancer, a jobboldalin folytasd, ahol Teleporter V lesz. A következő területen (Gate Pische), kövesd az utat, két emelvény lesz, kapcsolóval, ez a Gate Aries-t nyitja. Térj vissza a Pieches platformra, és kövesd a baloldali utat. Folytatásban újabb platform, és a Pieshest kapcsolhatod (ne foglalkozz vele), hanem a Gate Ariesbe lépj be. Itt keresd a Teleporter III-at, majd megérkezel Crystal Core területére, mentés után sétálj az emelvényen levő teleporterre, ami visszavisz az ősi városba. Bent a következő Espereddel küzdhetsz meg:

Shumihazai:
HP: 102 000.
Erős varázslatokat fog használni, némítsd el Silegaval. Varázslatot csak magadon használj, őt inkább fizikai csapásokkal intézd el. Miután legyőzted, megvan az újabb Espered. Használd az utolsó teleportert, sétálj végig, és nézd meg a jelenetet, Asheval (Contract Swordot kapsz). Teleportálgass vissza Giruvegan-ba, majd juss vissza a belépés után használt teleportrhez. Balfonheim-be visszatérve látogasd meg Reddast, és tájékoztasd a megkapott kardról. Ashénak döntenie kell, hogy lerombolja-e a forrást, és használja a hatalmát bosszúra az Empire ellen. A jelenetek után Reddas vendégként csatlakozik hozzád a következő útra. Irány a repülőtér, és beszélj az egyik (Privat Ship) stewardessal, uticélnak jelöld meg Pharos of Rindora-t. Mivel ez lesz az utolsó előtti küldetésed, töltsd fel készleteid, játssz Mob Huntot stb. Mikor készen vagy irány Ridorana Cataract.

The Ridorana Catarct:
Terület nagysága: 8 terület 2 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Cassie	Deathclaw
HP: 8840	13162
Az első területen mentési pont lesz, amit használj ki. Irány keletre, majd északon át a következő területre, ahol kövesd az északi falat keletre, és egy másik úthoz érkezel. A mentés után indulj a másik területre, majd keletre folytasd a világítótoronyhoz.

The Pharos of Ridorana:
Belépés után harcolnod kell:

Hydro:
HP: 203 000.
Vigyázz, mert mérgező támadása van, használd az Esuna-t. Nem túl nehéz harc, csak sok a HP-ja. Csata után keletre folytasd, rövid jelenet után pedig lépj be Pharos-ba, ami három szakaszból (Ascent) áll.

First Ascent- Horizont of First Light:
Terület nagysága: 11 terület 1 mentési, és 1 teleport kristállyal.
Ellenfelek:
Aeronite	Brainpan	Chimera Brain	Deidar
HP: 18684	15358	10112	15358
Mimeo/Presenter	Mistmare	Undin Entite
HP: 46-48	12500	48042
A felső teleporter nem üzemel, de lesz teleport mentési pont. A középső körkörös területen három oltár lesz. Ezeket kell majd aktiválni, ehhez Black Jewel szükséges, és az itteni szörnyek leverésével juthatsz hozzá (kis kék szikrázó dolgokat vizsgáld meg csata után). Törmeléknél a körös területre menj be, három részre tagozódik (fő hall, északkeletről, és délkelet felől érkező), itt aktiváld mindhárom kapcsolót.  Ezután keleten az ajtó mögött mentési pont, majd továbbsétálva megtámadnak: 

Pandemonium:
HP: kb; 100000
Először nyomj rá Dispel-t, majd mindenkire Protect-et, Shell-t, és nem sok kárt fog okozni. Petrify és blind státust okozó támadásai vannak. Várd ki, míg elmúlik a hatás, közben gyógyítsd magad, és védekezz. Visszatérve az előtérbe a teleporter használható lesz, mentés után használd, mert a következő terület elég nagy lesz. Hidakat kell készíteni, úgy hogy levered Kojasa ellenfelet, zöld lánggal a fejükön. Verj le két Kojast, hogy a híd keletre nézzen, és kövesd az utat körbe, verj le többet, és északra “hidalj”. Sétálj a következő területre, és hat Kojas kell a hídhoz. A következőkben Didras ellenfelet (felül piros láng), kell leverni a hídhoz. Az újabb részen ismét hat Kojas következik, következő területen négyszögletes folyosónál délkeletre. Itt 10 Kojas kell a következő, északi hídhoz. A újabb terület meglehetősen hosszú, keletre, északra, majd nyugatra menj, intézz el négy Kojast, át a hídon majd lépcsőzz, és mentés. A figyelmeztető táblát olvasd el, és irány le délre a sziklalépcsőhöz. A következő szobába lépve ismét harc:

Sharit:
HP: kb; 100000
Gyengéje a tűz, ezért először nyomj rá Oil-t, majd Firaga-t neki. Menj ki, és balról teleporter lesz, ami következő Ascentbe vezet.

Second Ascent-Reach of Diamond Low:
Terület nagysága: 7 terület 3 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Abaddon	Bune	Crusader
HP: 13879	13659	10772
Dragon Lich	Necrofiend	Reaver
HP: 22921	12889	23191
Ezen a területen négy lezárt ajtó, és négy oltár lesz. Amint kinyitsz egy ajtót, egy képességedet elveszted, ime a felsorolás.
	Fight zárolva (délnyugat).

Magic zárolva (északnyugat).
Item zárolva (északkelet).
Map zárolva (délkelet).
Először vissza a 26 szintre, ahol keresd meg a Holy Rod-ot (ha ezt teszed, újra végig kell menni az előző tortúrákon!). 
Valószínűleg a legkönnyűbb dolog, hogy a mágiát utoljára zárold. Elöször nyisd ki az ajtót, fel a 61-re, délnyugati sarokban lépcsőzz fel. A 62-en fordulj meg, fel a lépcsőn, délkeleten fel a 63-ra. Itt északkeletre, majd nyugatra indulj (északnyugaton a központban zárva az ajtó). A 64-en mentési pont, folytatásban fel a délnyugati lépcsőn.  Menj át az ajtón, válaszd a második opciót, egy teleportot találsz, és egy szörnyet: 

Fenrir:
HP: kb; 100000
Legelőször használd rajta a Dispel-t. Nos ezért volna jó a Holy Rod, elég jól alkalmazható ellene! Rakj a tagokra Protect, Regen, na meg gyógyíts. Csata után egy másik, körkörös területre érkezel, 66 szint, keresd az oltárt, vizsgáld meg, és válaszd a 67-et. Mentés után a teleportal a következő, harmadik területre jutsz.

Third Ascent-Mete of Destiny:
Terület nagysága: 6 terület 1 mentési kristállyal.
Ellenfelek:
Aeronite	Cataract Aevis	Dead Bones
HP: 18684	23241	11482
Necrofiend	Purobolos	Zombie Warlock
HP: 12889	9691	7958
Válaszd a jobboldali lámpát, autómatikusan felteleprtálódsz a következő emeletre, ahol sok szörnyet kell leverni, viszont találsz kincseskorsót, térképpel.
	80 szinten vedd a Black Sigil-t, válaszd az első opciót, és teleport fel.

81 szint, irány délkelet, az út végén törd be a falat, vedd a Green Sigil-t, használd és fel a következőre.
83 szint, ismét faltörés, vedd a Red Sigil-t és használd.
84 szint két oriásmadárnál kincseskorsó, majd használd a Pink Sigil-t.
86 szint, irány északra a falhoz, törés, és használd a sima teleportot. 
88 szint, juss fel a 90-re. A folytatásban ismét faltörés, és a fal körül északon teleport.
Sétálj át a liftbe, és 90 szinten ismét harcolni kell:

Hashmarim:
HP: 125000
Először rakj rá Dispel-t, majd mindenkinek fel a Shell-t, és Protect-et. Veszélyes földtámadást használ, ha megvan Aeroga-t varázsolj rá. Miután legyőzted ő a következő Espered. Mentés után teleportálj a felső szintre, ahol jelenet után, újabb csata következik:

Gabras:
HP: 60 000.
Ez elég könnyű csata lesz, csata elején még ne használj Dispel-t, csak mikor a Magic Barriert felrakja. Egyébként fizikai támadásokkal nyomd le! Harc után némi átvezetés, és megérkezik Cid:

Dr Cid:
HP: 90 000.
Tartogasd az MP-t későbbre, próbáld meg simán leverni, mert a csata folytatódni fog:

Dr Cid, és Famfrit:
HP: 160 000.
Most ez jóval nehezebb lesz, először Famfrit-ot verd le. Először rakj rá (Fanfrit) Dispel-t, majd mindenkinek fel a Shell-t, és Protect-et. Miután fizikai támadásokkal ledaráltad, akkor birod Cidet érdemben támadni. Nézd meg a jeleneteket, Cid terve, hogy nagy varázslatokat szabadítson ki, és összekapcsolja a titkos Sky Fortress Bahamut-al (Az ellenfél titkos anyahajója), ami sikerül is. Mivel még nincs teljes üzemben az erőd, ellátogathatsz oda, és egyben ez lesz az utolsó főcélpontod is. A térképen Rabanstre mellett találod, elrepülhetsz oda, de ha belépsz, nem tudsz kijönni!  Most hajsd végre a melléküldetéseket, Mob Huntot, vásárolj, szerezd meg a rejtett Espereket, és utána indulhatsz. Ajánlatos minimum LV: 55-60 szinten lenni! Ha mindennel megvagy, akár a saját hajódról is odarepülhetsz, vagy a városokban, a légikikötőkben levő Privát stewardeseknél.

Sky Fortress Bahamut:
Ellenfelek:
Helm-Rook	Imperial Beastmaster	Imperial Gunner	Imperial Pilot
HP: 12286	3698	4459	4459
Imperial Swordsman	Judge	Sphere-Rook	Spinner-Rook
HP: 3669	5193	10286	13286
Belépés után nézd meg a háborús jeleneteket, majd irány vagy jobbra, vagy balra. A sarokál lépcsőzz fel délnyugatra, és harcolj a töménytelen ellenféllel. Az újabb jelenetek után délnyugatra a központi köralakú területre folytasd, és lépj be a zárt részre, ami egy lift. Miután aktiváltad, Gabras (Basc testvére) üdvözöl, majd nektek esik:

Gabras:
HP: kb; 80000
Kissé komolyodtad a támadásai, több tagot is sebez, valamint Slow-ot, és Blind-et küld. Vigyázz, ha fele életre levered, felgyógyítja magát! Próbáld meg egyszerre kikészíteni. Csata után ismét vizsgáld meg a panelt, hogy felmehess és szemtől-szembe harcolhass Vayne-el (Larsa csatlakozik, mint vendég):

Vayne:
HP: kb; 80000
Elég gyenge, de ne használd el az MP-t. A legerőteljesebb támadása is 1000 HP-t szed le. Csata először változik át:

Vayne Nou, 5 Sefira: 
HP: kb; 120000
Gabras csatlakozik hozzád, mint egy szövetséges ebben a harcban. Használd a Dispelt, miután berakta a Defense Breakot, lassíthatod is. A támadásaival 2000 HP-t leszed! Csata után újabb jelenetek, amiben Gabras Vaynet veri, aki elszalad. Láthatod még az utolsó (nagyon látványos) átváltozást, eztkövetően vívd meg végső csatádat:

The Undying:
HP: 233000.
Képes felgyógyítani magát 75%, 50%, és 25%-al is. Hasteval kezd, valamint Defense-Magic Break, és kb 2000 HP-t leszed sima támadásaival. Varázslataival 2-3000 HP-tól szabadít meg. Minnél kevesebb az életereje, annál erősebb lesz!
Használj Mist Knackokat, elixireket stb.
Legyőzése után dőlj hátra, nézd meg a záró jeleneteket!

Vége!

Esperek megszerzése:   
Az Esperek a Final Fantasy sorozatban már ismertek (FF 10-ben Summonok, 8-ban GF-ek). Őket a karakterek mellé rendelheted, mint segítő “szörnyeket”. XII-ben előhívásuk után a hozzájuk rendelt karakterral együtt harcolnak. Míg a normál tag összes képességét használja, addig az Esper normál varázslatait lövi el miután támadócsíkja feltöltődött. Egy idő után, vagy ha HP-je kritikus szint alá csökkent, alkalmazza a fő támadását, ezután kilép a harcból, és a további csata visszaáll a normálisra. Irányítani nem tudod, de védelmet, gyógyítást rakhatsz rá! Azok kivételével, amiket a végigjátszásban szerzel, LV 50-70 alatt ne nagyon próbálkozz, mert elég húzós a harc velük. Lásd a részletes felsorolást a megszerzésükről, valamint az alap, és végső támadásaikat:

Belias:
Megtalálási hely: The Tomb Of Raithwall
Fő támadása: Hellfire (erős tűztámadás).
Ő lesz az első segítőd, akit megszerezhetsz, részletek a végigjátszásban.

Mateus:
Megtalálási hely: The Stillshrine Of Miriam
Fő támadása: Freezing Wave (erős jégtámadás).
A részleteket a végigjátszásban találhatod a megszerzéséről.

Adramalech: 
Megtalálási hely: Zertinan Cavern.
Ellenfelek:
Archaeoaevis	Bogey	Buer	Gorgimera
HP: 12605	6606	5942	5505
Grenade	Mallicant	Shambling Corpse	Silicon Tortoise
HP: 5299	6318	3072	14243
Skulwyrm	Slime	Speartongue
HP: 16255	2119	1828
Archaeoaevis	Bogey	Gorgimera
HP: 12605	6606	5505

Fő támadása: Judgement Bolt (erős villámtámadás).
Megközelítheted: Nam-Yensa Sandsea, Osmone Plain, vagy Dalmasca Westsandon keresztül. A barlang elég nagy kiterjedésű, tele erős ellenfelekkel. Találkozol sok homoktölcsérrel, amiken áthaladhatsz, ha az előtte levő sziklát belelököd. Mielőtt a barlang közepén levő Esperhez mennél, érdemes az egész barlagot felfedezni és ez által teljes képet kapni a barlangrendszerről. Maga az Esper elég problémás, mert repül, ezért csak lőfegyverrel, ijjal, és mágiával (ajánlom a hármasszintű jégvarázslatot!) tudod sebezni. Viszont nem ez az egyedüli akadály, harckor segítői is lesznek. Mivel ő és csicskái főként villámmal támadnak érdemes előre berakni villám elleni karkötőt. A barlangba bejuthatsz a játék első részében is, de elég kemény csata lesz, ezért várj vele kb LV 40-45 szintig!

Chaos:
Megtalálási hely: Necrohol Of Nabudis
Ellenfelek:
Babil	Baknamy	Dark Elemental
HP: 24887	11578	14830
Elvoret	Oversoul	Zombie Warlock
HP: 10671	13802	9055
Fő támadása: Hurricane (erős tornádótámadás).
Ennek a megszerzése kissé körülményes, 3 Blackened Fragment kell, valamint medálok stb.
	Legyen meg: Mob Hunt-ból: “Wraith”, “White Moose”, és az “Oltros” vadászat! 

Nabreus Deadlanden beszélj Oltros ügyfelével, válaszd a 2-es opciót (kapsz 1 Fragment-et).
Irány Garamsythe Waterway (Waterway kulcsot White Moose vadászat után megkaptad!), ahol a főcsarnokban a fénylő “lámpaoszlopokat” kell állítgatnod, hogy megkapd a második Fragmentet.
Először is mindegyiken legyen lekapcsolva a fény!
11 kapcsolót FEL.
4 kapcsolót FEL.
11 kapcsolót LE.
3 kapcsolót FEL.
4 kapcsolót LE.
Menj körbe délre, és keresd a fénylő tárgyat, megvan a második, Dull Fragment.
Menj Rabanstre Lowtownba Dalan házába, beszélj Rohkenmou-val.
Délkeleti területen társalogj Filo-val (játszó gyerek).
Irány a központi terület, ahol interjuvold meg a szökőkutat néző lányt (Curius Woman).
Sétálj a bazár részre, ahol az összes Merchanttal beszélgess a karkötőkről.
A következő cél a Magic Shop, társalogj a katonával, válaszd kétszer az első opciót.
Újra Lowtownba, egyik raktárnál körbe járkál egy tag (Kyte), vele beszélj.
Ismét a délkeleti taghoz, majd beszéd után vissza a Magic Shopba, és jelenet után megkapod a Grimy Fragmentet.
Mielőtt elhagynád a várost, Lowtownban a déli szobában újra beszélj az illetékessel
Irány Imperial City of Archades, ahol Magic Shopban beszélj Rohkenmou-val.
Sétálj át, Old Archadesbe, nyugati részen egy tagtól (Ottó) kapsz Moonsilver Medaliont.
Vissza a Magic Shopba a medállal, és újra beszélj az előző emberrel.
Nabreus Deadland a célállomás (Feywoodtól északra, ez titkos pálya!) ahol ismét Makh’leu-val.
Végre mehetsz a célterületre, északnyugati részre (ahol levadásztad “Oltrost”). Ott délre folytasd a mentőkristályhoz, és kövesd az utat az északnyugati részbe. Itt s sétálj az ösvényen az emlékműig, ahol Medal of Bravery, Medal of Love, és Lusterless Medalion kapsz.
Ezen a pályán NEM lesz mentési kristály! 
Menj Necrohol of Nabudis középső-nyugati részére, használd a Medal of Lovet, és miután kinyílik Door of Hatred, bent verd le Fury-t. Délnyugaton használd Medal of Courage-t miután kinyilt Door of Horror, lépj be, verd le Humbabat. Csata után térképet kapsz, valamint a Bravery medál is átváltozik. Most irány a központi rész, használd a Bravery medált, és lépj be Door of Hoplessen. Végre megérkeztél Chaos-hoz! Indításból használj Dispelt, majd mágikus támadásokkal intézd el a négy gömböt, gyorsan! Chaosnak erős hurrikán támadásai lesznek, valamint Silencet, és Slowot is rak rád. Őt inkább fizikailag támadd, de dobálhatod pénzzel is (Gil Toss).

Exodus/Ex-Death:
Megtalálási hely: The Mosphoran Highwastle
Fő támadása: Meteor.
Elvileg miután Phone Coast-on végeztél, hozzáférhetővé válik a megszerzése.
	Irány Mosphoran Highwaste, ahol vegyél Gysahl Green-t.

Aktiváld a Dél-déli Wind Shinre-t a délen található shopban.
Keresd a térképen “!”jelet. Irány északkeletre a mentési kristályhoz.
Adj enni a Chocobónak (Gysahl Green), és lovagold meg!
Kelj át a “!” át nyugatra.
Nyugati területen aktiváld, Nyugat-nyugati Wind Shinre-t a shopban.
Most kettővel több felkiáltójel lesz a térképen. Menj körbe a nyugati területen, és kelj át a területen.
Az utolsó Wind Shinre-t a mentési kristálytól északra aktiválhatod. A középső, eddig zárt területre, menj, és ott találod.
Exodusnak kb 100000 HP-je van. Mivel Reflect lesz rajta, varázslatot nem tudsz használni, ezért fizikailag támadd, valamint az erősebb tárgyakkal. Próbálkozz azzal, hogy magadra is Reflectet raksz, így talán hatásosak lesznek a varázslataid!

Famfrit:
Megtalálási hely: Pharas At Ridorana
Fő támadása: Tidal Wave (erős víztámadás).
Részletek a végigjátszásban.

Hashmalim:
Megtalálási hely: Pharas At Ridorana
Fő támadása: Gaia Wrath (erős sziklatámadás).
Részletek a végigjátszásban.

Queklain/Cuchrain:
Megtalálási hely: Garamsythe Waterway
Ellenfelek:
Dire Rat	Ghost	Ichthon	Steeling
HP: 112	6798	130	110
Bartine Croc	Garchimacera	Gigantoad	Gespenst
HP: 10745	5983	346	8097
Lizard	Malboro Overking	Water Elemental
HP: 7179	6743	14830
Fő támadása: Vendom Bite (erős mérgező támadás)
Elérhető lesz, miután végrehajtottad a “Wraith”, és “White Moose” vadászatot. Nos ha megvan a Waterway Key, menj Garamsythe Waterway központi részére.
	Először a 3, és 10 terület fényt kapcsold FEL.

Délnyugaton kapcsold az 1-est FEL.
Vissza középre, kapcsold LE, 3-at, és 10-et, FEL a 4-et, 11-et.
Délkeleten kapcsold az 1-est FEL.
Vissza középre LE a 11-et, 3-at FEL.
Mentés után menj a déli, középső területre, és megjelenik.
Harc közben Immobilizál, Slow-ot használ, és mérgez. Talán ez a legkönnyebb harc a titkos Esperek közül.

Shumihazai:
Megtalálási hely: Ancient City Of Giruvegen
Fő támadása: Soul Emit (erős fizikai támadás).
Részletek a végigjátszásban.

Ultima:
Megtalálási hely: Ancient City Of Giruvegen (Crystal Grande)
Ellenfelek:
Ash Wyrm	Forbidden	Giruveganus	Mom Bomb
HP: 88423	17864	45194	18164
Necrophobe	Reaper	Shadanir	Skulwyrm
HP: 23939	27689	25864	41264
Fő támadás: Perfect Ultima (erős ultima, és holy támadás).
Az Ancient városban végrehajtott harcok után, jelenetben kapsz Contract Swordot, elvileg ekkortól elvégezhető Ultima megszerzése. Menj vissza a Grande-nél levő mentési kristályhoz, itt hatalmas kristályt látsz a térképen, ez lesz a VIII-as teleport. 


	VIII-tól három út vezet tovább. Fel, le, és egy a Scorpio Gate-hoz. Indításból tisztítsd meg a területet az ellenfelektől.

Térj vissza a VIII-hoz, majd indulj a Skorpió kapuhoz, amin kelj át.
Elérted IX-et, használd, és X-hez jutsz. 
Használd a X-et, kövesd az utat, és elérsz a XX-hoz.
XX-tól két út vezet jobbra fel, másik kettőt pecsét zárja el.
Irány fel “S”jelű körbe, ahol lekapcsolhatod a pecséteket, térj vissza, de vigyázz, mert időkorlát lesz! 
Most a baloldali “Sag 2” platformra, kapcsolás után mehetsz vissza, majd fel a XII-re.
Használd a XII-es teleportot, és XIV-re jutsz.
XIV-en kövesd az utat jobbra fel a Leo kapcsolóhoz, aktiváld, és térj vissza (időn belül).
XIV-ről balra fel folytasd, a harmadik platformról két út vezet tovább. Jobboldali platformon Excalibur kardot találsz, felvétele után a másik utat kövesd balra fel.
Leo platformon vagy, innen menj fel a XV-re, használd, és XVI-ra jutsz.
XVI-ról a baloldali platformra menj először, használd a kapcsolót.
Vissza, és jobbra fel a Libra platformra, ahonnan irány fel.
Megérkezve az újabb részre három út vezet tovább, balra folytasd.
Használd a Capricorn kapcsolót, és vissza XVI-ra (időre).
XVI-ról, balra lefelé folytasd, és használd a Virgo kapcsolót.
Vissza XVI-ra, ahol középen menj tovább a Libra kapcsolóhoz.
Miután használtad kövesd az utat lefelé, két zárt kapu lesz. Térj vissza, és a Libra kapcsolónál felfelé, majd balra a Virgó 2-őn keresztül, északon a második platformon lesz a XVII, használd és a XVIII-ra jutsz.
XVIII-ra jutva kövesd az utat, és mentési kristályt találsz. Innen három út vezet tovább, baloldali Aquarius kapcsolóhoz, jobboldali (XIX-en keresztül) vissza a XX-hoz. Válaszd a középső utat, és ismerkedj meg Ultima-val.
250000 HP-je lesz, és 65 LP-t kapsz legyőzése után! Holyja-t használ 12 sima támadás után, majd ismét normál, és végül Destructiont végső csapást. Védelemnek rakj be: White Mask-ot, és Sage Ring-et. Nagyvonalakban ennyi, ez lesz az egyik legkeményebb csata, nagyon nagy HP/MP-vel gyere, és legalább LV70-es szinten állj!

Zahlera- Angel of Death:
Megtalálási hely: Barheim Passage
Ellenfelek:
Bomb	Battery Mimic	Flan	Mimic
HP: 347	520	294	340
Seeker	Steeling	Suriander	Tiny Mimic
HP: 551	298	430	217
Adamantitan	Bomb	Dead Bones
HP: 15024	5120	6966
Mimeo	Spectar	Suriander
HP: 6686	6804	7089
Fő támadása: Divine Death.
Csak miután végrehajtottad a “Back to Barheim Passage” mellékküldetést, és megszerezted a Barheim kulcsot, azután válik elérhetővé a megszerzése.
Irány Dalmasca Eastersand, ahonnan északra folytasd, majd fordulj nyugatra a mentőkristály előtti részre. Kövesd az északnyugati utat, az újabb területen ismét egy hosszú séta lesz nyugatra. Végigérve fordulj délre, és sétálj a lerobbant vagonig, amit ha eltolsz, beléphetsz. Irány délnyugatra, ahol mentési kristályt, és 7-es terminál állomást találsz. Miután mentettél, a terminálnál kapcsolj, és megjelenik az Esper. Gyorsan kell leverned, mert 5 perces időkorlát lesz, valamint egy rakás élőhalott is csatlakozik hozzá. Dispelga-t, és Slowga-t használd rajtuk indításból, és próbáld meg a Mist Knack támadásaiddal kifektetni.

Zeromus- Connicted Tyrant:
Megtalálási hely: Stillshinre of Miriam.
Fő támadása: Big Bang 
A Bur-i csata után kaptál Magic Stonet (ha nem, menj Bur-ba, és a templom előtt ülő tiszteletestől kapsz), ezzel a kővel menj Stillshinre of Miriamba. Belépés után használd a teleportot, és válaszd a második opciót (használd a Magic Stonet), és bejutsz a titkos szobába. Távozz a helyiségből, és jelenet után harcolj vele. Remélem, sok támadóképességed (technics) van, valamint gyógyító, és élesztő tárgyad, mert mágiát NEM használhatsz! Nem csak vele kell megküzdened, hanem egy rakás, erős zombival is! Először a zombikat intézd el, majd Zeromusnak nyomj néhány Mist Knackot.

Zodiac/Elidibus - The King Of Commandment:
Megtalálási hely: Henne Mines
Miután megszereztél 10 Espert, és Mind Flare-t is elintézted a Mob Hunt-ban, irány Land of Garif, ahol Geomancertől (szemben az árussal), kapsz egy információt. Teleportálj vissza Henne bányába, a mentési kristályhoz. 
A keleti kapun keresztül lépj be, és kövesd az utat a titkos területre, ha teheted, ne harcolj, mert elég erős ellenfelek lesznek, mentési kristály pedig nem található több a bányában. Mielőtt találkoznál vele, használd a Bubble varázslatot magadon, valamint a Bubble Cloint karkötőt is rakd be (megduplázzák a HP-t). Készíts sok-sok Phoenix Downt az ujjáélesztéshez! 
Támadásai:
	Darkja, mindenkire, ami halált is okozhat.

Vanish Ray.
Faith, Collapse.
Szintenkénti támadása (minden 4-ik, 3-ik, 2-ik):
	LV4: Mindenkit alapállapotba redukál.

LV3: Disable.
LV2: Sleep.
Használd a Dispelt, Faith-ot, és Brave-t sűrűn!

Mellékküldetések:

Clan Centrio:
Akkor kezdheted, mikor mindenki csatlakozott, és az utolsó pálya előtt vagy. A Clan központja, Rabanastre City északi, baloldali részében található. Mielőtt belépnél, beszélj Bangaval az ajtónál. Bent beszélj Moogleval a lépcső tetején (Monblanc). Feltételek:
- Jutalmat kapsz Monblanctól ha Clan Rank erősödik.
- Jutalmat kapsz Monblanctól ha elpusztítottad valamelyik főellenséget.
- Rabanastre City Bazaar részben adj el máshonnan származó cuccot.
- Hajts végre további a Mob Huntot Monblanc-nak.

Mob Hunt: 
A Mob Hunt egy szörnyvadászat ajándékokért. Rabanstre-ban indul a vadászat, miután Tomajival beszéltél. A városok fogadóiban lesznek falitáblák, ezeket megvizsgálva megjelenik egy időszerű lista az elejtendő szörnyekről, és az ügyfélről. Ha elfogadsz egy küldetést, megjelenik egy térkép, rajta “!” jelöli a megrendelő ügyfél helyét. Menj oda, ő elmondja, hol találod meg a szörnyet, és indulhat a vadászat. Ha nem akarsz sokat szaladgálni, belekezdhetsz 2-3 küldetésbe is. Ezután menj a lejjebb általam megjelölt helyre, és ott megtalálod ezeket a különleges, és a többinél erősebb szörnyeket. Miután levadásztad őket, Vanqish felirat jelenik meg. Menj vissza az ügyfélhez, beszélj vele, és ajándékokat kapsz. Lesznek olyan vadászatok, ahol nem lesz ott a szörny, amikor írom, nem baj, később ha újra próbálod, ott lesz. Ime a lista:

Stray Tomato:
Megtalálási hely: Dalmasca Eastsand, az első hegy Rabanastre-nál.
Ügyfél: Rabanastre Inn.
Jutalom: 300 Gil, 2 db Potion, Teleport Stone.

Texta:
Megtalálási hely: Dalmasca Westsand, első terület Rabanastre-nál, körbe délre.
Ügyfél: Rabanastre Inn, a férfi ül a fent.
Jutalom: 500 Gil, Headguard, Teleport Stone.

Flower Saboten:
Megtalálási hely: Dalmasca Eastsand, a központi tekervényes rész.
Ügyfél: Kis tábor Dalmasca Eastsand-ban, férfi ül a ládán.
Jutalom: 500 Gil, 10 db Potion.

Wraith:
Megtalálási hely: Garamsythe Waterway, Lowtown-ból belépés utáni első terület.
Ügyfél: Rabanastre, Lowntown részen, egy lány szemben a kiskapuval.
Jutalom: 500 Gil, Ether, Gauntlet

Nidhog:
Megtalálási hely: Lhusu Mines, első alagúton jobbra a kereszteződésnél.
Ügyfél: SkyCity of Bhujerba, a bánya előtti bejáratnál, egy Seeq, aki beszél a férfival.
Jutalom: 600 Gil, Rose Corsarge, Barakba

Niwatoris:
Megtalálási hely: Giza Plains (száraz évszak), térkép szerint, északkeleti terület (Intézz el mindenkit a területen, távozz, majd újra lépj be, és akkor lesz ott!).
Ügyfél: Giza Plain tábor, nő az istállónál.
Jutalom: 1000 Gil, Jackboot, Rainbow Tamago.

Rock Taitus: 
Megtalálási hely: Lhusu Mines, északkeleti részen a második alagutban.
Ügyfél: Bhujerba Sky City, délnyugati sarokban a kék Moogle.
Jutalom: 1200 Gil, 2 db Hi-potion, Bulky Coat.

Wyvern Lord:
Megtalálási hely: Nam-Yensa Sandsea, északi terület, egy domboldalnál.
Ügyfél: Rabanastre Weapon Shop, az egyik katona.
Jutalom: 1000 Gil, Long Bow, Shell Shield.

Encedras:
Megtalálási hely: Ozmone Plain, délkeleti részen a fáknál (Intézz el mindenkit a területen, távozz, majd újra lépj be, és akkor lesz ott!).
Ügyfél: Jahara, Land Of The Garif, a dombon egy Elder, mellette garif áll.
Jutalom: 1100 Gil, Ether, Gold Amulet

Kerogeros:
Megtalálási hely: Giza Plains (esős évszak), délnyugati terület középsőrészén.
Ügyfél: Giza Plain, mentési kristály mellett álló tag, zöld felsőben.
Jutalom: 1200 Gil, Snake Rod, Teleport Stone.

Ishutam:
Megtalálási hely: Henne Mine, első alagutban a délkeleti területen.
Ügyfél: Jahara, Land Of The Garif, a dombon egy Elder, szemben két garif áll.
Jutalom: 1300 Gil, Ether, Soul Power.

Ring Dragon:
Megtalálási hely: Dalmasca Westsand, mentési kristálytól keletre az első részben (csak akkor lesz ott, amikor homokvihar van).
Ügyfél: Rabanastre, Lowntown nyugati rész, ládán ül egy férfi.
Jutalom: 200 Gil, Moon Ring, Ice Brand.

Chopper:
Megtalálási hely: Paramina Rift, központi rész, Stillshrine of Miriam előtt.
Ügyfél: Bur Omiseca, mentési kristálynál a Chocobók melletti férfi kék felsőben.
Jutalom: 1500 Gil, Cross Recurve, 2 db Teleport Stone.

Vorpal Bunny:
Megtalálási hely: Golmore Jungle, déli területen a központi részben.
Ügyfél: Eyurt Village, a felső köralakú részen ül egyedül egy viera.
Jutalom: 2000 Gil, Thunder Arrow, Gilly Boots.

Atomos:
Megtalálási hely: Mosphoran Highwastle, északnyugati területen, mielőtt Salikawood-ba érnél.
Ügyfél: Nalbina Fortress, bazár részében egy kék banga ül a földön.
Jutalom: 1800 Gil, Earth Rod, Diamond Shield.

Gil Sniper:
Megtalálási hely: Giza Plains (esős évszak), délkelei terület.
Ügyfél: Giza plain, szemben a déli mentési kristállyal.
Jutalom: 3000 Gil, Fobos Leaf
Fákból átjárókat kell építeni, hogy odajuss, ezek megtalálási helye:
	Az ügyfélnél levő kristály mögött.

Térkép szerint a középső terület.
Délnyugati terület.
Északi terület.
Északkeleti terület.
Középső terület a két mentési kristály között.
Ha beléptél az új területre, csatlakozik egy bangaa. Most távozz, és lépj be újra, akkor lesz ott az óriás teknős, ha az eső nagyon esik, valamint a bangaa szól, hogy rendben.

Mind Flyer: 
Megtalálási hely: Henne Mines, délnyugati terület.
Ügyfél: Jahara, Land Of The Garif, az eladótol délre egy garif lesz.
Jutalom: 2200 Gil, Carmanole.

Braegh:
Megtalálási hely: Salikawood, nyugati terület, mielőtt Necrohol Of Nabudis-ba érkeznél.
Ügyfél: Mosphoran Highwastle, mentési kristály területén, zöld bangaa a bolt mellett.
Jutalom: 1700 Gil, Obrisk, Hi-Ether.

Dark Steel:
Megtalálási hely: Sochen Cave Palace, északi terület a boss harc utáni részen.
Ügyfél: Archades weapon shop, a férfi, aki a páncélokat nézegeti.
Jutalom: 3000 Gil, Lead Quarrel, Adamantite.

White Moose:
Megtalálási hely: Garamsythe Waterway, délnyugati terület.
Ügyfél: Rabanastre, nyugati kijáratnál a teleportáló moogle.
Jutalom: 2800 Gil, Yoichi Bow.
Itt kapod még pluszban a Sluice Gate key-t, ami pár küldetéshez kell (Ja, és nagyon kemény harc)!

Malilith:
Megtalálási hely: Zertinan Cavern, északkeleti terület a barlangban.
Ügyfél: Rabanastre Inn, a pultos.
Jutalom: 2200 Gil, Snake Eye, 3 db Teleport Stone.
Dalmasca Westsand-ban lépj be, az első területen menj délre be a napfényes területre, intézd el a két békát. Állj be a sarokba, és várj egy percet, és megjelenik!

Blood Wing:
Megtalálási hely: Barheim Passage, keletre a mentési kristálytól a 7-es terminálnál (csak akkor jöhetsz, ha megvan a Barheim Key).
Ügyfél: Dalmasca Eastsand River Camp, a kék bangaa, aki járkál a strandnál.
Jutalom: 2400 Gil, Stun Bomb, Vampire Fang.

Orthros:
Megtalálási hely: Garamsythe Waterway, délen a központi terület, térkép szerint.
Ügyfél: Rabanastre Lowntown, az északi raktárnál, egy sebesült seed.
Jutalom: 3800 Gil, Horracty Flame, Ether Water.
Csak lány legyen a csapatban.

Trick Star:
Megtalálási hely: Paramina Rift, keleti területen a mentési kristálynál.
Ügyfél: Bur Omiseca, a chocobo istállónál a Moogle, aki vigyáz rájuk.
Jutalom: 4800 Gil, Dimos Clay.

Antlion: 
Megtalálási hely: Lhusu Mines, délnyugati 9-es terület.
Ügyfél: Bhujerba, egy nagy házban egy lányka, aki egyedül van.
Jutalom: 4300 Gil, Bubble Chain, Sabulsize.
Kapsz, 3-as Mines Keyt, ezzel juthatsz a bánya délnyugati részébe. Antilion a végén lesz, sok szörnytestőrrel, nyomj rá egy Death-ot, és sikerült!

Viraal:
Megtalálási hely: Cerobi Steppe, északkeleti területen a térkép szerint.
Ügyfél: Baithonhem étterem, viera ül az ablaknál.
Jutalom: 3500 Gil, Halberd, Crystal Shield.

Berit:
Megtalálási hely: Nam-Yensa Sandsea, a központi területtől délre, a köralakú részen.
Jutalom: 5100 Gil, Last-Elixir.
Menj Ogir-Yensaból Zertinan Cavernen át Nam-Yensaba, és pont odaérsz.

Piscodirmon:
Megtalálási hely: Ancient City Of Giruvegen, délnyugati terület, mentési kristály után.
Ügyfél: Bur Omiseca, templomnál, az ajtóval szemben, egy elder.
Jutalom: 3800 Gil, Dark Shot, Collapse Fragment.

Lindwyrm:
Megtalálási hely: Tchita Uplands (nem esős szezonban), középső déli területtől keletre, mentési kristályos rész mellett.
Ügyfél: Old Archades, nyugati terület utcáján, egy férfi ül a sarokkal szemben.
Jutalom: 4200 Gil, Barrel Coat, Hi-Ether.

Roblon:
Megtalálási hely: Nabreus Deadland, nyugaton, kör-formáju titkos terület.
Ügyfél: Nalbina Fortress, északi rész, egy öregember ül.
Jutalom: 3100 Gil, Helmet Of Giant, Mythril.
Menj délre a kapunál levő kristályhoz, és haladj át a hídon, körbe az északnyugati területen.

Over Lord:
Megtalálási hely: Sochen Cave Palace, déli részen, mielőtt belépnél a területre.
Ügyfél: Archades Technics shop, a seeq nézi a könyvesszekrényt.
Jutalom: 3500 Gil, 2 db Hi-Ether, Teleport Stone.

Goliaty:
Megtalálási hely: Necrohol Of Nabudis, északnyugati területen a térkép szerint.
Ügyfél: Nalbina Fortress, a terminal elött, egy barna bangaa a lépcső mellett.
Jutalom: 3600 Gil, Save The Queen.

Death Scythe: 
Megtalálási hely: Necrohol Of Nabudis, a harmadik terület közepén.
Ügyfél: Nalbina Fortress utcáján, egy féfi ül az emeleti szőnyegen.
Jutalom: 2800 Gil, 2 db Hi-Ether, Soul Of Thamasa.
Két tagnak alacsony legyen a HP-ja.

Catoblepas:
Megtalálási hely: Zertinan Cavern, északkeleti terület, mentési kristálynál.
Ügyfél: Jahara, Land Of The Garif, a bolttól délre egy garif mellett.
Jutalom: 3200 Gil, Bulkano Type, Antarctic Wind.
Menj át a hídon a kristálynál (nincs a térképen), egy homokzuhatagnál.

Wild Molboro:
Megtalálási hely: Feywood, délre a mentési kristálytól, ahol a boss-al harcoltál.
Ügyfél: Eyurt falu, nyugati úton egy viera fehérben.
Jutalom: 4600 Gil, Yuclid Ruler.
Vigyázz, mert Oil után erős Firagaval támad!

Ixion:
Megtalálási hely: Pharos at Ridorana, Subterra-Origin In Darkness.
Ügyfél: Port Baithonhem étterem, egy nő az első eladónál.
Jutalom: 3000 Gil, Agazai, Ragnarok.
Térj vissza Pharos at Ridorana-ba, liftezz le 1F (földalatt) szintre ez Subterra-Origin In Darkness (nagyon kemény csata lesz).

Darkness God:
Megtalálási hely: Pharos at Ridorana (részletek a komolyabb ellenségeknél)
Jutalom: 20000 Gil, 2 db Last-Elixir.

Carrot:
Megtalálási hely: Salikawood, délnyugati terület a térkép szerint.
Ügyfél: Nalbina Airship Terminal, jobbra az információs pulttól, nő a széken.
Jutalom: 5200 Gil, Stink Bomb, Smelly Liquid.
Mielőtt belépsz, ne gyilkolj meg senkit, míg meg nem látod.

Mysterious Man / Gilgamesh:
Megtalálási hely: Lhusu Mines, nyugatra a Gate kristálytól, később délnyugaton a hídnál találod (részletek a komolyabb ellenfelek).
Jutalom: 10000 Gil, Masamune!

Death Gaze:
Megtalálási hely: Airship
Ügyfél: Airship Terminal, a fiú a családjával.
Jutalom: 3400 Gil, 2 db Elixir.
Bármikor jöhet, egy jelenet után.

Diablos:
Megtalálási hely: Lhusu Mines, a bánya nyugati végében 11 rész.
Ügyfél: Bhujerba SkyCity, Residence Street-től délre a sarkon, lány kékben a kapu mellett.
Jutalom: 2600 Gil, Demonzu Shield, Mace Of Zeus
Az “Antilion” vadászat legyen kész! Menj vissza Phon Coast Gate kristály területre, majd irány északnyugat. Két tagot látsz, keresd az ülő mellett a 11 Mines Key-t, és most indítsd a küldetést.

Faufnir:
Megtalálási hely: Paramina Rift, déli kis terület a térkép szerint.
Ügyfél: Bur Omiseca, a templomba vezető úton, egy viera támaszkodik a rekesznek.
Jutalom: 7000 Gil, One Hit Arrow, Teleport Stone.
“Egyedül lesz a hóviharban”.

Pilerastar:
Megtalálási hely: Pharos at Ridorana, a bejárat előtti úton, szemben Hydro-val.
Ügyfél: Port Of Baithonhem, délnyugati rész, verseny startja előtt (játékos).
Jutalom: 8000 Gil, Grand Maze, 2 db Collapse Fragment.
Vigyázz, minnél kevesebb a HP-ja, annál erősebb!!

King Behemoth:
Megtalálási hely: Feywood, délnyugati terület a térkép szerint.
Jutalom: 250 Gil, 2 db Bacchus Wine.
Előtte öld meg az összes Behemoth-ot két területtel Giruvegen kapu előtt.

Yazmat:
Megtalálási hely: Ridorana Cataract, a köralakú területen délre valahol Colosseum körül.

Back to Barheim Passage:
Barheim Passage-i jelenet után térj vissza Dalmasca Eastsand bejáratához. Hogy elkezdd az Esper szerzést, Barheim Key-t kell szerezni: 
Hajtsd végre “Flower Saboten” és “Nidhog” Mob Hunt küldetést. Ha megkaptad a jutalmat, beszélj Dantroval újra. Menj délre Nebra River-hez, keresd Dalmasca Eastsand Gate kristálynál. Beszélj Dantro nejével, kapsz 1000 Needle képességet. Távozz, majd újra térj vissza a területre, beszélj a fiúval (Chiguri) a tag és a folyó között, válaszd az első opciót. Átvisz északra Nebra Riverhez, a kaktuszos jelenet után (kaktuszmamának eltünt egy gyereke) térj vissza a déli oldalra. Újra társalogj Dantro nejével, a sátor mellett piros virág lesz (kaktuszgyerek az) vizsgáld meg, és kövesd. Ismét beszélj a fiúval, és menj az északi oldalra. A nagy kaktuszvirág lezárul jelenetben. Vissza a folyó déli részére, és újra beszélgetés Dantro feleségével. Keresd a folyó bal sarokában a fényes dolgot (Sem Shell), vizsgáld meg, majd add az asszonynak. Vissza a kis sátras részre, ahol újra beszélj Dantróval, keresd egy dobozt középen. Nebranint találsz, vidd el Dantro feleségének. Menj Dalmasca Eastersand északi részére és keresd a völgyben a virágot. A középső részen a szikla mögött találod, vizsgáld meg, Drip Of Valley Flower. Ezzel menj a feleséghez, add neki, és kapsz Python Scaled Skin-t. Távozz, és rohanj a táborba, ott találod Traveller Under Recovery-t, tőle megkapod a Barheim Keyt. Dalmasca Eastsand kristályától indulj délre, fordulj délkeletre, ahol a kis területen használd a kulcsot. Ezután szabad a bejárás Barheim Passageba.

Bhujerba Souls (Borospalack keresés):
A borospalackokat szerezhetsz Bhujerba különböző részein, és azokat el is adhatod. Összesen 14 palackot kell megkeresni, és eladni, majd bezsebelni 14000 Gilt. A játékot indíthatod Tomb Of Raithwall befejezése után. Egy lista, hol találod a palackokat:
1. Airship Terminálban a bejárattól jobbra, egy utazótáskában.
2. Armor Shop-ban balról a harmadik beugróban.
3. Weapon Shop-ban jobbra fel a lépcsőn, és a sarokban lesz.
4. Magic Shop-ban balra fel a lépcsőn, és a beugróban lesz.
5. Magic Shop-ból távozz, irány délre és a férfi, valamint a fiú közt találod.
6. Skill Shop-ban, a második lépcsőfordulónál lesz.
7. Gambit Shop-ban a könyvesállvány baloldalánál.
8. Gambit Shop-ból távozz, és jobbról a ládán találod.
9. Nyugati Item Shop-ban a baloldalon a láda, és a Moogle-nél lesz.
10. A középső területen a nagyház jobb sarkánál.
11. A középső területen jobboldali végénél lesz egy láda, ott találod.
12. Az ivó középső asztalán.
13. Lhusu Mines bejáratával szemben a középső vízgép tetején.
14. Délkeleti területen a kék seeq mögött.
Lista a vevőkről:
 1. Airship Terminálban a bejárattól jobbra, férfi kék felsőben.
2. Armor Shop-ban, az idős nő, aki beszél az eladóval.
3. Weapon Shop-ban, a zöldruhát viselő nő.
4. Magic Shop-ban, a balsarokban levő informátor.
5. Skill Shop-ban, a középen levő Moogle.
6. Gambit Shop-ban, a seeq szemben a pultal.
7. Gambit Shop-ból távozz, és délen egy zöld bangaa aki iszik.
8. Nyugati terület nyugati végében egy nő.
9. Középső területen, bent a nagyházban, egy nő (Ő lesz majd az “Antilion” vadászat ügyfele).
10. Az ivóban egy seeq a középső ablaknál.
11. Az ivóval szemben egy férfi.
12. Lhusu Mines résszel szemben, a boltos mögött.
13. Délkeleti területen menj le a baloldali területre.
14. A párkányról egy nő néz kifelé, miután megvette, hagyd el a területet, majd menj vissza, és megveszu az utolsót is.

Julie The Female Spy:
Tomb Of Raithwall-ban ha végeztél és mielőtt Nalbinából távoznál Mosphoran Highwaste-ba, akkor kell végrehajtani. Nalbiában miután kilépsz a terminál területéről, a bazár után látsz két katonát. Mellettük ül egy lány Julie, beszélj vele, majd hallgasd meg a két katona vitáját. Menj, bérelj egy Chocobot, erre a fiatal őr elszalad. Vegyél Viera lánytól egy parfümöt, majd add Julie-nek. A jutalmat, majd Archades City-ben veheted át, Arcutus pisztolyt a Weapon shopban. 

Fishing Mini-Game: 
Elérhetővé akkor válik, ha megszerezted a Barheim Key-t, valamint Balhofein pálya előtt vagy.
	Menj vissza Dalmasca Eastersandba a kristály területre, beszélj Ruxera-val, aki nézi a folyót, és horgászni szeretne.

Térj vissza Port of Balfonheim délkeleti részébe, az Airship Terminálhoz vezető útra.
Keresd meg a ládáknál lévő, horgászó öregembert, beszélj vele kétszer, és válaszd az első opciót.
Hagyd ott az öreget, de ne távozz a területről, hanem kis séta után térj vissza hozzá és vizsgáld meg a helyet ahol volt, találsz Muramata-t.
Irány Dalmasca Eastersand, add Muramata-t Ruxera-nak, és indulhat a minijáték, amiben horgásznod kell.
Ha nem végezted volna el, most hajtsd végre a “Mysterius Man/Gilgamesh” vadászatot. A következőkben szerezned kell 5 Bottle-t (levelet).

Blue Bottle:
Irány Nabreus Deadland déli mentő kristályos területe.
Green Bottle:
Irány Salikawood, Deadlands előtti részre, ahol a középső fánál levő lakrészbe menj.
Red Bottle:
Irány Mosphoran Highwaste, mentő kristályos terület. Itt az északnyugai, Wind Shinre részben keresd a levelet.
Yellow Bottle:
Irány Cerobi Steppe, a szélmalomhoz. Tekerd FEL 1, 2, 5, 7, 9-est, LE 3, 4, 6, 8, 10-est. Miután megvan, kétszer vizsgáld meg, és autómatikusan megkapod a levelet.
Black Bottle: 
Irány Garamsythe Waterway, központi rész (ahol a kristály van). Menj délkeletre, ahol futkározó egereket látsz.

Miután megszerezted az öt levelet, menj Barheim Passage-ba, és keresd meg Gilgamesh-t. Sétálj végig a vasútvonalon a kis területig, amit délen találsz meg. Belépés után nézd meg a jelenetet Gilgamesh-el, és Enkidou-val, majd kapsz Matamune Demon Rod-ot. Térj vissza Ruxera-hoz, Dalmasca-ba, és add neki új szerzeményed. Folytasd a horgászatot, míg nem kapsz Upper Reachest.  Az elején csak Lower Rechest kapsz, majd 5 tökéletes horgászat után Middle Reaches. Újabb 5 perfect után Upper Reaches. Matamuneval kell megszerezni, Bond of Sabotent. A folytatásban Secret Reachesben pecázhatsz, és tökéletes Saboten Crestet kapsz. Az utolsó próbatétel Master Den lesz. Kilenc sikeres nyomás után King of Nebra-t kapsz, ha ez is sikerül megkapod: Tolo Sword-ot, és Taikou Chest-et.

Cockatrice Find: 
Mielőtt nekilátnál a Coctraice keresésnek, ezeket hajtsd végre:
	A játékban legyél, legalább, Imperial City of Archadesnél.

Legyen kész: Niwator vadászat.
Vadászd le Gilgamesht, majd ugyanott keresd meg, Feather of Love tárgyat.
Miután ezeket végrehajtottad, menj Giza fennsíkra, száraz évszakban, beszélj Tira-val. Elpanaszolja, hogy elszöktek a Cockatrice-i, és meg kellene keresni őket. A következő helyeken próbálkozz:

Jahara, Land of the Garif:
Menj a középső területre, és beszélj Cockatrice-vel. Mond neki, hogy Giza fennsíkról jöttél, majd menj a belső részre és beszélj Elder Garif-al, akitől Eldest Garif Presentet kapsz. Ezt add Cockatrice-nek, mielőtt távoznál interjuvold meg a tenyésztőt újra, kapsz Platunium Messer Daggert.

Dalmasca Eastersand:
Legyen kész, vagy hajtsd végre a Back to Barheim Passage küldetést, valamint szerezd meg a Waterway Key-t. Térj vissza Dalmasca Eastersand, kristály területre, beszélj a fiúval a folyóparton. Küldd Nasir-t (farkas), Aril-t (gyerek), és Sasana-t (Cockatrice) az északi partra. Miután sikerült társalogj Sasana-val, és kapsz Kouga Ninja Sword-ot.

Eruyt Village:
Menj az északi részre, keresd Myulint, és a Cockatrice-t, jobbra a terület végén. Miután beszéltetek, vedd fel a cseppkövet (Myulintól balra), és add neki. Láss neki az újabb (még 8) kő keresésének.
	Faajtó előtt, ahol a viera áll.

Szemben a másik oldalon.
Északi terület aljánál, lépcsőnél egy fatörzs mellett.
A három út találkozásánál, függőhidnál.
Nyugati terület, jobbkézfelöl vizsgáld meg a fegyverpolcot.
A kerek kertrészben látsz egy fényes dolgot középen, beszélj a viera-val, és odaadja.
A középső lépcső alján, a másik oldalon.
Keleti terület, ahol a híd délre mutat, viszont barrikád van, annak a végén találod a követ.
Térj vissza az északi területre, add Myulin-ak az összeset. Beszélj újra a Cockatrice-val is, és mellette lesz az utolsó kő, amit adj a lánynak. Jutalmad Yoichi Bow lesz!

Imperial City of Archades
Először is találd meg a 28 párost a városban. Miután sikeresen végeztél, sétálj a boltba, Guild Counter-től cserébe Black Feathert kapsz. Ezzel menj a nyugati területre a kristályhoz, onnan északra. A Featherrel beléphetsz Terrace of Cental Sectionba. Bent láthatsz egy nagy Cockatrice-t, akivel ha beszélsz, és első opciót választod Aspite Weapon-t kapsz.

Royal City of Rabanastre:
Miután az előző négy küldetés megvan, Rabanstre-ban keresd meg Cockatrice-t az északi részen. Ha megvizsgálod és elszalad, üldözd, míg be nem szorítod valahova. A két lépcsőház, mindkét oldala a kulcspont, itt lehet elveszteni. Ha sikerülne elkapni, beszélj vele, első opciót választva az északi területen áll meg. Beszélj vele újra, második opció, és kapsz Diamond Sword-ot, ő pedig távozik Giza fennsíkra.

Port of Balfonheim:
A mentési kristálynál beszélj a Moogle-val, aki szemben áll a térképárustól (sétál a karámnál). Most a karámot bámuló lánykával társalogj, és kapsz Feather of Love-t. Beszélj a Chocobo Stable Guardiannal, és nézd meg a jelenetet, kapsz Defender-t (Knight Sword).
Miután minden helyen végeztél, vissza Giza fennsíkra, száraz évszakban, beszélj Tira-val, és vége a játéknak, kapsz 2 db Hi Ether-t. 

Balfonheim Race: 
Ebben a játékban versenyfutás lesz a feladat, és minél jobb vagy annál magasabb szintet elérne, jutalmakért. Futáshoz a Joystickon a “Kör” és “X” gombot kell használni. Akkor aktiválódik, mikor kezded a “Pileraster” vadászatot. Beszélj Ricky-vel Balfonheimben, a délnyugati részben. Ha leverted a Dinót, ami nagyon nehéz újra társalogj vele, és indulhat a verseny. Minden győzelem után szintet emelkedsz. A jutalmak szintenként növekvő számú hasznos gyógyító tárgyak.

7 Sisters: 
A játék az Airship-en hajtható végre, és csak Death Gaze vadászat után érdemes elkezdeni. Utazás közben a hallban beszélget Airship Longue, és a pult mögött álló stewardes. Menj oda, szállj be a társalgásba, és kérj listát, hogy megtudd, miről tárgyalnak. A férfinak hat testvére van, akiknek feleséget akar szerzni. Menj a pénztároshoz, és mondd neki, hogy segítesz rajta, kapni fogsz egy levelet (Ann Letter). Ekkor indul a játék! Mikor a pénztárnál beszélget a tag a pultossal akkor jó. A pultos lánynak mutasd meg a levelet (első opció). Ezt ismételd meg hatszor, az úvonal a következő legyen!
Rabanastre - Bhujerba - Balfonheim - Archades - Nalbina.
A hatodik nővér Nalbina – Balfonheim vonalon lesz.

Viera Lover: 
Rabanstre központi részénen egy férfi szerelmes a harcos Viera lányba. Beszélj a taggal a ravasz Viera lányról. Menj a déli bejárathoz, társalogj a Viera-val, majd irány az északi sétány. Lépj be a Gambit shopban és társalogj a bent tarozkodó Viera-val. Az ivó a következő célpont, fel a fenti részre, és ott is interjuvold meg a lányt. Térj vissza a központi részbe, újra beszélj a taggal, és ismét az ivóban levő Vieraval beszélj, aki távozik. Később sétálj a központi részbe, keresd meg, és megajándékoz Rocsley Bow-al, és 2 db Hi Potionnal.

Rare Monster játék:
Port of Balhofein után térj vissza Phone Cast-ba, és beszélj Bangaa kapitánnyal, szemben a házikóval. Ezzel kezdődik a vadászat, és tárgy-gyüjtés. Távozz délkeletre, menj fel a jobb szélső hegyre, és várj, míg lent megjelenik az első áldozatod (2/80 Monster). Sétálj le és intézd el. Miután levadásztad beszélj újra a kapitánnyal. Amikor levadászol egy szörnyet, Tropical tárgyat kapsz ezeket a kapitány mellet levő bangaak-nak kell adni, és megnyitják a különleges boltjukat. A fegyvereknél, pajzsoknál irtam, hogy itt miket lehet szerzni (Trade Goods). Általában a levadászandó teremtmények ereje, és HP-je háromszorosa lesz az átlagosnak.
Aspid Clone (01/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Engage Solid
Lopható: Hihi Irokane
Megtalálható: Cerobi Steppe, a hármas területen, egy csomó Adamantitus-al együtt.

Venerance (02/80)
Kapott LP: 10
Eldobott tárgy: Engage Shell
Lopható: Adamantite
Megtalálható: Phon Coast, délkeleti területen áll a kis hegynél, majd lesétál az aljára.

Greed (03/80)
Kapott LP: 3
Eldobott tárgy: Wool, Rare Wool
Lopható: Wind Gem, Wind Crystal
Megtalálható: Dalmasca Eastersand Nebra Shore, ahol Flower Sabotent elintézted. Tüntesd el az összes szörnyet, és utána keresheted.

Blu-dile (04/80)
Kapott LP: 5
Eldobott tárgy: Pebble, Wool, Demons Mail
Lopható: Rare Wool
Megtalálható: Ozmone Plain, északon Cracked Valley-nál véletlenszerűen.

Gaviar (05/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Engage Far
Lopható: Antarctic Wind
Megtalálható: Garamsythe Waterway, várj a 10-es résznél, de előtte kapcsold be a fényt.

Counter Wolf (06/80)
Kapott LP: 8
Eldobott tárgy: Wolf Fur, Power Wrist
Lopható: Rare Fur
Megtalálható: Mosphoran Highwaste, déli terület, mielőtt Dalmasca Eastersand-hoz érnél. Minden farkast próbálj meg combokkal elintézni.

Kaiser Wolf (07/80)
Eldobott tárgy: Engage Fang
Lopható: Blood Of Hungry Wolf
Megtalálható: Dalmasca Westersand, északi terület, Dragon Lair előtti, jobboldali részben.

Limble Wolf (08/80)
Kapott LP: 3
Eldobott tárgy: Wolf Fur, Rare Fur.
Lopható: Gradius
Megtalálható: Dalmasca Westersand, Rabanster-ból menj a Dél, délnyugati kis területre.

Dread Guard (09/80)
Kapott LP: 12
Eldobott tárgy: Engage Flutter
Lopható: Mirror Scale
Megtalálható: Feywood, nyugati terület, Henne Mines előtt (ha nincs ott, távozz, és újra vissza).

Crypt Bunny (10/80)
Kapott LP: 12
Eldobott tárgy: Dirty Wool, Muramasa
Lopható: Holy Fragment
Megtalálható: Feywood, északra a mentési kristálytól.

Spee (11/80)
Eldobott tárgy: Dirty Wool, Rare Wool
Lopható: Star Sand
Megtalálható: Salikawood, öld meg Fortune Rabbitot a délnyugati részen, majd menj az út végére, és ott találod.

Rain Dance (12/80)
Kapott LP: 5
Eldobott tárgy: Fish Scale, Odd Fish Scale
Lopható: Mitre, Pebble
Megtalálható: Giza Plains, esős évszakban, véletlenszerűen a nyugati területen.

Laser Fin (13/80)
Eldobott tárgy: Fish Scale, Iron Sword
Lopható: Water Gem
Megtalálható: Garamsythe Waterway, északi Sub részben öld meg Killer Fisht, távozz, és lépj be újra, ismételd meg párszor, és ott lesz.

Apsarus (14/80)
Eldobott tárgy: Fish Scale
Lopható: Sky Rod
Megtalálható: Phon Coast, nyugati, középső terület, előtte 10 Piranha-t intézz el.

Rage Crow (15/80)
Eldobott tárgy: Engage Seeker
Lopható: Sable Size
Megtalálható: Salikawood-ból Nabreus Deadland delé a nyugati uton, véletlenszerűen.

Bide Cutter (16/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Engage Cutter
Lopható: Torn Clothes
Megtalálható: Golmore Jungle, az Eruyt falunál levő kereszteződésben, a déli részen.

Sneak Frog (17/80)
Eldobott tárgy: Horn, Platinum Helmet, Diamond Armor
Lopható: Great Horn
Megtalálható: Salikawood, nyugati területen Necrohol of Nabudis előtt, félig láthatatlan, és Malboro-kal harcol.

Tarask (18/80)
Eldobott tárgy: Horn, Great Horn
Lopható: Hunting Bow
Megtalálható: Tchita Uplands, délkeleti területen a mentési kristálynál (előtte intézd el a Serpent szörnyeket).

Grimalkin (19/80)
Eldobott tárgy: Engage Whiskers
Lopható: Coeurl Whiskers
Megtalálható: Tchita Upland, véletlenszerűen a dombos résznél a keleti mentési kristály felé.

Neckbet (20/80)
Kapott LP: 3
Eldobott tárgy: Triangle Hat, Small Feather
Lopható: Rainbow Tamago
Megtalálható: Dalmasca Eastersand, nyugatra a mentési kristálytól, először intézd el Cockatricet

Glaring Eye (21/80)
Kapott LP: 18
Eldobott tárgy: Paddle, Glass Jewel
Lopható: Miracle Drug
Megtalálható: Henne Mines a 2-es részen intézd el a három Hecteyes-t, és utána jön.

Carte Lich (22/80)
Eldobott tárgy: Chain Mail, Paradise Jewel
Lopható: Dark Stone, Rocsley Bow
Megtalálható: Tomb of Raithwall, déli területen kapcsold a zöld követ, és kinyílik egy titkos átjáró. A kereszteződés utén Liches-ek közt lesz.

Evil Spirit (23/80)
Eldobott tárgy: Glass Jewel, Gungnir
Lopható: Candle Of Life
Megtalálható: Ancient City of Giruvegan, bent Crystal Grande mentési kristály, és Ultima közt. Menj jobbra a XIX teleport platformra, és várj egy kicsit, még megjelenik.

Juggernaut (24/80)
Kapott LP: 12
Eldobott tárgy: White Mask, Timber
Lopható: Mystletain
Megtalálható: Feywood, déli területen, véletlenszerűen a főcsata helyszínén.

Amusty (25/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Iron Mine, Wizard Breastplate
Lopható: Mythril
Megtalálható: Zertinan Cavern, a mentési kristálynál irány keletre, át az úton, intézd el Grenade-t, és várj az út végén. Szemben fog előtünni.

Tower (26/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Grand Helmet, Stone Blocks
Megtalálható: Pharos at Ridorana, Third Ascent-ben 88-90 szint között véletlenszerűen.

Balt Viper (27/80)
Eldobott tárgy: Snake Skin
Lopható: Aries
Megtalálható: Morphoran Highwaste, Road to Sky részen véletlenszerűen, sziklánál.

Midgar Zolem (28/80)
Eldobott tárgy: Snake Skin, Sakura Song
Lopható: Python Fang
Megtalálható: Golmore Jungle, északnyugati terület, Ozmone Plain előtt. Az összes ellenfelet intézd el, távozz, majd vissza, és előjön.

Nalnir (29/80)
Eldobott tárgy: Engage Gallop
Lopható: Warhorse Mane
Megtalálható: Giza Plain, száraz évszakban nézz szét a délnyugati területen, Sleipnir-ek környékén.

Victor (30/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Engage Harf
Lopható: Battle God Ash Ring
Megtalálható: Nam-Yensa Sandsea, déli területen Zertinan barlangnál, véletlenszerűen, és félig láthatatlan.

Jewelhorn (31/80)
Kapott LP: 12
Eldobott tárgy: Nameshi Leather, Great Axe
Lopható: Slave Harness
Megtalálható: Lhusu Mines, a 11 részen intézd el az összes ellenfelet, majd távozz, és vissza.

Light Of Light (32/80)
Kapott LP: 15
Eldobott tárgy: Electrum, Elixir
Lopható: Staff Of Sage
Megtalálható: Pharos at Ridorana, először a 33/80-as szörnyet intézd el, Soul of Chaos-nál, majd ne menj tovább. Vissza Subterra 2 szintre, a déli területre, majd délnyugaton találod.

Soul Of Chaos (33/80)
Kapott LP: 15
Eldobott tárgy: Elixir, Electrum
Lopható: Octagon Club
Megtalálható: Pharos at Ridorana, először “God” Mob Hunt vadászat legyen meg, majd Subterra B3 szinten menj az északi részre.

Imduagdo (34/80)
Kapott LP: 3
Eldobott tárgy: Large Feather, Flight Feather
Lopható: Shield Armor
Megtalálható: Nam-Yensa Sandsea, először a Mob Hunt vadászat “Berit” legyen meg. Menj át Zeritan barlangból Ogir-Yensa Sandsea területre. Intézd el az összes ellenfelet, majd várj a köralakú területen.

Chocobo Leader (35/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Engage Beak
Lopható: Hi-Ether
Megtalálható: Ogir-Yense Sandsea, mentési kristálytól keletre levő részen.

Skull Ash (36/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Engage Claw
Lopható: Shell Of Iron Mail
Megtalálható: Phon Coast, délnyugati területen, egy üreg környékén.

Mice (37/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Engage Eternity
Lopható: Leo
Megtalálható: Stillshrine of Miriam, mentési kristály területtől indulj jobbra, fel az úton (Defend of Opposite). Intézd el az összes Dragon Abyss-t, távozz, és miután visszamentél ott lesz.

Helvinek (38/80)
Eldobott tárgy: Grand Armor, Silence Toggle
Lopható: Magic Lamp
Megtalálható: Necrohol of Nabudis. Miután kiirtottad a hat Over Soult, Salikawood második területén, indézd el a többit is. Ha befejezted, találsz újabb Over Soulokat, és őket is intézd el.

Pal (39/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Scorpio, Silence Toggle
Lopható: Gastrafitis
Megtalálható: Ridorana Cataract, északra a Colosseumtól (köralakú terület), intézd el az összes ellenfelet, távozz, és vissza.

Ferrow (40/80)
Eldobott tárgy: Bat Fang
Lopható: Taurus
Megtalálható: Golmore Jungle, keletre a mentési kristálytól, miután az összes Malborot elintézted.

Aerial (41/80)
KAPOTT LP: 3
Eldobott tárgy: Gold Armor, Bat Fang
Lopható: Bat Wing
Megtalálható: Lhusu Mines, a második területen intézz el minden szörnyet, távozz, és miután visszatérsz megjelenik.

Anubis (42/80)
Eldobott tárgy: Engage Blood
Lopható: Vampire Fang
Megtalálható: Sochen Cave Palace. Menj az 5-ös elágazáshoz, ürítsd ki a kincseskorsókat, majd rohanj keletre a vízeséses terület középső részére, és ott lesz a központi helyiségben.

Balma (43/80)
Eldobott tárgy: Stone Blocks
Lopható: Ramia Tiara
Megtalálható: Tomb of Raithwall, a Démon falas terület után. Minden denevért irts ki, és utána a teleport körül találod.

Vishnu (44/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Stone Blocks, Ribbon (ha jó karkötőd van!)
Lopható: Damascas Steel, Orichalcum
Megtalálható: Pharos at Ridorana. Intézd el Kodja-t, és Deidara-t, és a 48 szinten megtalálod.

Iserial (45/80)
Eldobott tárgy: Green Liquid, Silver Liquid
Lopható: Gather Cloud Of Rain
Megtalálható: Cerobi Steppe, északi domboknál, miután az összes ellenfelet eltüntetted.

Meltessery (46/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Engage Gel
Lopható: Hastega Fragment
Megtalálható: Henne Mines “B” kereszteződés (kapcsolj a keleti területre), majd tüntesd el az összes szörnyet, és meglesz.

Kabus (47/80)
Eldobott tárgy: Green Liquid, Holy Fragment
Lopható: Silver Liquid
Megtalálható: Sochen Cave Palace, északon a főcsata helyszíne után a liftnél lesz, ha mindenkit elintézel.

Pineapple (48/80)
Eldobott tárgy: Bomb Ash, Thunder Staff
Lopható: Bomb Shell
Megtalálható: Ogir-Yensa első, Petrol területen lesz.

Bullit (49/80)
Kapott LP: 16
Eldobott tárgy: Yagyuu Onyx, Bomb Ash
Lopható: Hammer
Megtalálható: Lhusu Mines, mentési kristálytól délnyugatra a hídnál lehet, véletlenszerűen. 

Huge Bomb (50/80)
Kapott LP: 3
Eldobott tárgy: Bomb Ash, Bomb Shell
Lopható: Bomb Shard
Megtalálható: Nam-Yensa Sandsea, Queen Treatment Desert területen, kissé nyugatra. Intézz el 20 Wutan Yensa-t, és megtalálod.

Pider Bomb (51/80)
Eldobott tárgy: Bomb Ash, Bomb Shell
Lopható: Scorpio
Megtalálható: Stillshrine of Miriam, Defend of Sword King részen menj nyugatra a kristálytól (mentési kristály alatt indulj). Kissé délre a kereszteződésnél várj egy keveset, és nyugaton titkos lépcső nyílik. Lépcsőzz fel, és intézz el minden szörnyet (védd be magad Berserk, és Confuse ellen!).

Rampager (52/80)
Kapott LP: 2
Eldobott tárgy: Pebble, Caro Type Hat
Megtalálható: Dalmasca Eastersand, labirintus részen verj le két Flower Sabotent.

Killing (53/80)
Kapott LP: 12
Eldobott tárgy: Engage Mimic
Lopható: Bundle Of Rust
Megtalálható: Ozmone Plain középső terület, ahol Zertian barlangba van a bejárat.

Minimum Bug (54/80)
Kapott LP: 12
Eldobott tárgy: Maze of Zeus
Lopható: Hatred Of Gods
Megtalálható: Barheim Passage nyugati részén véletlenszerüen található.

Targetter (55/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Iron Mine, Scrap Iron
Lopható: Deathbringer
Megtalálható: Barheim Passage az 5-ös Maintenance területen korsóban, véletlenszerűen.

Kris (56/80)
Eldobott tárgy: Engage Smell
Lopható: Very Stinky Liquid
Megtalálható: Tchita Upland, mentési kristálytól, kelet-délkeletre, Malborokkal való harc közben véletlenszerűen.

Deed (57/80)
Eldobott tárgy: Engage Wing
Lopható: Mirage Vest
Megtalálható: Mosphoran Highwaste, mentési kristálytól nyugatra, véletlenszerűen.

Aeroth (58/80)
Kapott LP: 5
Eldobott tárgy: Flying Dragon Fang
Lopható: Flying Dragon Wing
Megtalálható: Ozmone Plain északi, Cracked Valley terület, intézd el a 04/80 szörnyet.

Scarecrow (59/80)
Eldobott tárgy: Engage Scale
Lopható: Collapse Fragment
Megtalálható: Dalmasca Eastersand északi területén, Wildsaurusoknál.

Abelisk (60/80)
Kapott LP: 13
Eldobott tárgy: Engage Reptile
Lopható: Octagon Club
Megtalálható: Ridorana Cataract második, Airship Angle területen, véletlenszerűen.

Dustiar (61/80)
Kapott LP: 3
Eldobott tárgy: Flame Staff, Olgin
Lopható: Thousand Olgin
Megtalálható: Dalmasca Westersand északi terület, Dragon Lair előtt. 

Isteen (62/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Engage Skull
Lopható: Soul of Thamasa
Megtalálható: Barheim Passage, kelet-nyugati Bypass, és Zevia Connected hídnál, véletlenszerűen.

Vorreth (63/80)
Eldobott tárgy: Engage Hell
Lopható: Soul Powder
Megtalálható: Necrohol of Nabudis, keleti területén a folyosóval szemközti szobában, ahol Fury-val harcoltál, keresd Dark Elementet. Miután megtámadod rövid bejátszás után szerezhető.

Negalmur (64/80)
Eldobott tárgy: Dark Stone, Vanishga Fragment, Olgin
Lopható: Capricorn
Megtalálható: Stillshrine of Miriam, Defend Of Sword King résztől nyugatra (mentési kristály alatt menj). Irts ki az ellenfeleket, távozz, majd vissza, kis idő mulva a megjelenő óriásokat is takarítsd el.

Larvae Eater (65/80)
Eldobott tárgy: Danjuuro, Daemon Eye Jade
Lopható: Scorpio
Megtalálható: Ancient City of Giruvegan, Crystal Grande terület. Irány a XIII, majd XIV teleport, intézd el Necrophobia-t (20-as comboval), és megjelenik Death.

Ariok (66/80)
Eldobott tárgy: Engage Fancy
Lopható: Sage Ring
Megtalálható: Nabreus Deadland, délre a mentési kristálytól, miután az összes ellenfelet elintéztd.

Vidir (67/80)
Kapott LP: 3
Eldobott tárgy: Heavy Lance, Bone
Lopható: Capricorn, Bone
Megtalálható: Dalmasca Westersand központi területeén véletlenszerűen a viharban.

Crystal Knight (68/80)
Eldobott tárgy: Engage Flame
Lopható: Light Stefosse
Megtalálható: Ancient City of Giruvegan, Crystal Grande területen nyisd ki Sagittarius kaput, majd onnan teleportálj vissza a XX-ra, és időhatáron belül intézd el.

Grave Lord (69/80)
Eldobott tárgy: Bone, Diamond Helmet
Lopható: Skull
Megtalálható: Golmore Jungle déli terület, Feywood előtt intézd el az összes ellenfelet, majd kövesd a zombikat és a középső területen találod.

Zombie Lord (70/80)
Eldobott tárgy: Engage Soul
Lopható: Cross Helmet
Megtalálható: Tomb of Raithwall északi területén az Orange kővet kapcsold be és megnyílik egy titkos átjáró a keleti részre. Itt harcolj Zombie Mazesokkal.

Durauna (71/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Collapse Fragment, Rotten Flesh
Lopható: Evil God's Flesh
Megtalálható: Garamsythe Waterway 4-es Maintenance területen intézd el az összes szörnyet.

Veryl (72/80)
Eldobott tárgy: Rotten Flesh, Save The Queen
Lopható: Capricorn
Megtalálható: Nabreus Deadland, nyugatra a mentési kristálytól, forgó terület előtt. Indulj délre, majd a kristálynál északnyugatra, ahol kövesd az utat (alacsony HP-vel harcolj).

Dismal (73/80)
Kapott LP: 18
Eldobott tárgy: Engage Dead
Lopható: Minerva Plate, Mirage Vest
Megtalálható: Lhusu Mines északi 16-os területén találod véletlenszerűen.

Ankboulder (74/80)
Kapott LP: 7
Eldobott tárgy: Engage Brain
Lopható: Evil God Flesh
Megtalálható: Paramina Rift délkeleti, Ice River részen irtsd ki az ellenfeleket, távozz, majd vissza és megtalálod.

Wendis (75/80)
Eldobott tárgy: Engage Fear
Lopható: Gemini
Megtalálható: Sochen Cave Palace köralakú területről kelj át északra az ötös elágazáshoz. Középen intézd el a Wendigokat (ha lehet combokkal).

Ankhaggar (76/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Oozing Flesh, Obelisk
Lopható: Damascas Steel
Megtalálható: Paramina Rift délkeleti, Ice River részen irtsd ki az ellenfeleket, távozz, majd vissza és megtalálod

Blue Blood (77/80)
Eldobott tárgy: Engage Sad
Lopható: Damascas Steel
Megtalálható: Cerobi Steppe, északra a mentési kristálytól véletlenszerüen található.

Avenger (78/80)
Eldobott tárgy: Engage Criminal
Lopható: Muramasa
Megtalálható: Pharos at Ridorana, Second Ascent részen a 63 szint északnyugati területén a lépcsőknél, véletlenszerűen.

Artique (79/80)
Kapott LP: 11
Eldobott tárgy: Engage Eagle
Lopható: Behemoth Steak
Megtalálható: Zertinan Cavern, délnyugatra a mentési kristálytól (Melissa-t comboval próbáld elintézni).

Wultan Yensa Race (80/80)
Eldobott tárgy: Earth Stone, Bizen Osafune
Lopható: Hi-Potion, Phoenix Down
Megtalálható: Ogir-Yensa, 2-es Petrochemical terület (legalább 100-as comboval intézd el).

Speciális fegyverek és tárgyak szerzése:
A harcezközöknél említettem, hogy bizonyos fegyverek, és pajzsok szerzéséhez különleges tárgyak kellenek. Ezeket, a cuccokat főként a Rare Monster minijátékban tudod összelopkodni, vagy bizonyos szörnyek leverése után megkapni. Ime egy lista ezekről (először speciális Lorek szerzése, ezeket használva csata után jobb cuccokat hagynak a csatamezőn): 

Lore of Hunter:
Hatás: Szörnyek, és repülő jószágok jobb tárgyakat hagynak maguk után.
Hol szerezhető, és mennyiért: Végezd el a “Texta” vadászatot, és beszélj újra az ügyféllel Rabanstre bazárban (18000).
Lore of Knight:
Hatás: Óriás, és Insect tipusú szörnyek jobb tárgyakat hagynak maguk után.
Hol szerezhető, és mennyiért: Beszélj a fegyverboltossal legalább 30 szor (19000).
Lore of Mage:
Hatás: Mágikus tipusú ellenfelek jobb tárgyakat hagynak maguk után.
Hol szerezhető, és mennyiért: Beszélj a mágiaboltossal, legalább 25 ször (21000).
Lore of Dragon:
Hatás: Sárkány, és fa jellegű szörnyek jobb tárgyakat hagynak maguk után.
Hol szerezhető, és mennyiért: Nézd meg a Mob Hunt táblát legalább 40 szer (22000).
Lore of Sage:
Hatás: A kerek elemenálok jobb tárgyakat hagynak maguk után.
Hol szerezhető, és mennyiért: Beszélj az összes boltossal legalább 100 szor.
Lore of Spellsword:
Hatás: Mollusk, és Undead ellenfelek jobb tárgyakat hagynak maguk után.
Hol szerezhető, és mennyiért: Nézd meg a Mob Hunt táblát legalább 20 szor.
Lore of Scholar:
Hatás: Speciális ellenfelek jobb tárgyakat hagynak maguk után.
Hol szerezhető, és mennyiért: Beszélj az Armor boltossal legalább 15 ször.
Canopus Pot:
Hatás: Az ellenfelek csak: Arcana-t, Horracty Flame-t, és Demon Clay-t hagynak maguk után.
Hol szerezhető, és mennyiért: Add el a Phobeus Leaf-ot (szerezhető a Mob Hunt: Gilgame, Ultros, és Trickster vadászatban). 

Trade Goods:
A következő szerszámokat nem a szabályos boltokban árusítják, hanem Phone Cast-on a bangaa-k.
Venetian Plate (pajzs):
Véd villám ellen, valamint Eva +24, Mag Eva +25.
Szükséges tárgyak, és ára: Undine, 2 dbYear Turtle Shell, 2 db Liver Of Ring Dragon (12420).
Artemis Arrow (nyíl):
Földjellegű támadás, valamint Atk +5.
Szükséges tárgyak, és ára: 3 db Gemini, 2 db Shark Fin, 2 db Vampire Fang (15000)
Grand Bolt (lőszer):
Atk+4.
Szükséges tárgyak, és ára: 4 db Liver Of Ring Dragon, 2db Hatred Of Gods, 3 db Capricorn (15000).
Petrify Bullet (lőszer):
Petrify támadás valamint Atk+3.
Szükséges tárgyak, és ára: 3 db Libra, 2 db Mirror Scale, 2 db Bone Of Dead Dragon (15000).
Artemis Bow (Íj):
Atk+87.
Szükséges tárgyak, és ára: Sylphes, 2 db Python Fang, 2 db Moon Sand (15800)
Sagittaria Of Fate (Ij):
Atk +93.
Szükséges tárgyak, és ára: 4 db Sagittarius, 3 db Round Moon, 3 db Horn Of Beast King (60000).
Arcutus (Lőfegyver):
Atk +44.
Szükséges tárgyak, és ára: Salamander, 2 db Yensa Fillet, 2db Flying Dragon Wing (19800).
Tail Of Scorpion (Breaker/ Sima ököltámadás):
Atk +119.
Szükséges tárgyak, és ára: 3 db Bone Of dead Dragon, 3 db Thunder Bolt, 3 db Scorpio (60000).
Whale Whiskers (Club):
Atk +108.
Szükséges tárgyak, és ára: 4 db Aquarius, 3 db Dead Insect, 3 db Mythril (60000).
Orochi (Ninja Katana):
Dark, és Disable támadás, valamint, Atk +72.
Szükséges tárgyak, és ára: 2 db Sable Size, 2 db Coeurl Whiskers, 3 db Cancer (15200).
Break Blade (Kard):
Atk +95.
Szükséges tárgyak, és ára: 3 db Taurus, 2 db Orichalcum, 2 db Chimera Neck (17800).
Durandal (Kard):
Atk +99, Eva +10.
Szükséges tárgyak, és ára: Lacey, 2 db Emperor Scale, 3 db Candle Of Life (21600).
Masamune (Katana):
Atk +93.
Szükséges tárgyak, és ára: 2 db Hammer, 3 db Orichalcum, 2 db Jade Steel (350000).
Ultima Blade (Knight Sword):
Atk +118, Eva +10.
Szükséges tárgyak, és ára: 2 db Death Powder, Gnome, 3 db Adamantite (22800).
Tournesol (Knight Sword):
Atk +140, Eva +25.
Szükséges tárgyak, és ára: 3 db Serpentarius, 3 db Soul Of Spirit King, 3 db Jade Steel (600000)
Tolo Sword (Knight Sword):
Holy jellegű támadás, Atk +130, Eva +50.
Szükséges tárgyak, és ára: Taikou Chest, Godkiller Chest, Omega Chest (65535).

Erősebb ellenfelek elintézése:
Végül megemlítek pár komolyabb föszörnyet. Egyrészüket azért intézd el, mert két terület határán vannak, és nem tudsz átmenni. A többi Mob Hunt vadászatban fordul elő.

Ring Dragon:
Mikor végeztél a Tomb of Raithwall-beli feladatoddal, menj vissza Dalmasca Westsand északkeleti kis területére. Belépve hatalmas homokvihar tombol, és pár lépés után visszafordít a játék. Szerezned kell egy tárgyat a bejutáshoz.
	Vissza Rabanstre nyugati kijáratához, ahol beszélj a bangaa-val (kis edény lesz mellette).

Menj a központi részbe, és beszélj egy taggal, aki ül a szökökúton.
Irány Lowtown az 5-ös raktárhoz, beszélj a taggal, aki egy bangaa mellett kuporog.
 Vissza Dalmasca Westsand, keresd meg Haou Saboten-t (kaktuszvirág) a középső részen, egy kis területen. Mivel kettőt is találsz, vizsgáld meg őket, és kapsz egy tárgyat.
Menj Rabanstre nyugati kijáratához, és beszélj újra a bangaa-val.
Most mehetsz Dalmasca Westland északkeleti, homokviharos részébe, most bejuthatsz, ahol rövid jelenet után harc. 
Sok HP-je van kb; 72000, de jó pajzsokkel, fegyverekkel legyőzhető. Próbálkozz a leverésével LV 30-35 szint körül.

Bomb King:
Salikawood mentési kristályától északra található. Nem egyedül harcol a csatában, hanem 3 mini bomb-al, amik egy idő után felrobbannak. Maga King, Oil-t rak rád, majd Firaga-t használ, nyomj neki a hármasszintű jégvarázslattal, és nem lesz túl hosszú harc.

Phoenix:
HP: 150000.
Ellenfelek Pharos Rindorana-Subterra-ban:
Abaddan	Bull Abaddan	Bune	Dragon Lich
HP: 16898	20534	16998	31251
High Reaver	Mistmare	Necrofiend	Reaver
HP: 37996	15411	16274	30613
Dead Bones
HP: 13442
Térj vissza Pharos Ridoranaba, szállj a liftbe, már nem csak a 77 szintig mehetsz, hanem lefelé is. A B1-es szintet Subterra-Origin in Darkness-nek nevezik. Először szerezz a csatákban fekete gömböket, és rakd a négy oltárba. Miután lent vagy sétálj az északkeleti, sarki részbe, ahol az egyik falat áttörheted. Kövesd a folyosót az északi, középső területig, és harc. Maga Phoenix hasonló madár lesz, mont Garuda, csak sokkal erősebb. Rakj be erős pajzsokat, mert kemény fizikai támadásai lesznek.

Darkness God:
HP: 200000
Vele a Mob Hunt vadászatban találkozol! Miután kiválasztottad a küldetést, térj vissza Pharos at Rindora-ba, ahol nézd meg a jelenetet. Liftezz le a B1-re és szedegess fekete gömböket, amik bizonyos számúak lesznek. 

  B1F - South-West (délnyugat) 6, South-East (délkelet) 3, North West (északnyugat) 9, North-East (északkelet) 18
  B2F - South-West (délnyugat) 18, South-East (délkelet) 15, North West (északnyugat) 9, North-East (északkelet) 15
  B3F - South-West (délnyugat) 12, South-East (délkelet) 27, North West (északnyugat) 21, North-East (északkelet) 15
Miután mind megszerezted (kell, hogy lejuss!), menj vissza menteni, és irány az alsó szint, ahol harc.
Támadásai: Darkness, Shining Ray, és erős varázslatok.
Rakj be pajzsnak: Demon Shield, Black Mask-ot, ha Darknessel, Sage Ring, és White Mask-ot, ha Holy-val támad.
Mikor levered a 75% HP-jét, segítőket idéz meg: Pandemonium, Styclet, és Fenhir. Először őket verd le, mert God-hoz nem férsz hozzá. Kardnak Excaliburt, varázslatnak pedig a Holyt használd.

Fury:
HP: 52000
Mielőtt Chaos Espert megszereznéd két előütközetben lesz részed, ő az első! Az hogy juthatsz hozzá, megtalálható a Chaos megszerzése alatt! A harcot Dispel-el indítsd (mint mindig), majd nyomj neki pár Mist Knackot. Mikor fele HP-jét leverted Berserker állapora hozza magát (ha eltünteted, visszarakja). Rakj rá Slip-et, Silence-t, és Slow-ot, majd verd le!

Humbaba:
HP: 308000
Ő a második akadály Chaoshoz! A harcmód megegyezik az előzővel! Vigyázz, a végén mikor azt hiszed kifeküdt, Disablet használ rajtad, és utána erős combo-kat. Ha kivégezted, térképet kapsz Necrohol of Nabudisról.

Gilgamesh:
HP: 150000
Vedd fel a Mysterius Man vadászatot, és menj Lhusu Minesbe a mentési kristályhoz. Nyugatra indulj a hídhoz, ahol Enkidon-al vár. Először a jószágot intézd el, majd Gilgameshre nyomj Slow-ot (más hatástalan). Lophatsz tőle X Potiont!

Gilgamesh:
HP: 483000
Az első harc után elszalad a 7-es, délkeleti területre. Hogy odamehess, kész kell legyen, az “Antilion” vadászat. Irány Phone Coast kristályterület. Két beszélgető, és egy ülő ember közt fényes tárgyat találsz (Mines Key 11), vedd fel, ez a délkeleti terület kulcsa. Vissza a bányába, és mentés után irány oda. Harc közben ne felejtsd ellopni a Genji Shield-et, és Genji Armort! A támadásai sokkal erősebbek lesznek, mint az előzőben, néhány a varázslataiból: Break, Disable, Sleep.

God Dragon / Doom Dragon:
HP: 8500000
Őt Sochen Cave Palace titkos, nyugati területén találod meg. Mielőtt belépnél, legyen meg a “Villor” vadászat, ha nem hajtsd végre. Menj Cerobi Steppe északkeleti részére, ahol keresd meg a 10-es szélmalmot. Vizsgáld meg, és amit találsz, vidd az ügyfélhez, akitől kulcsot kapsz.. Vissza Sochen barlangba, ott a négyes, utolsó elágazásnál nyugatra (lehet, hogy voltál már itt), és a bezárt ajtónál használd a kulcsot. Mielőtt belépsz, használd a szokásos pozitív varázslatokat. Elég hosszadalmas harc lesz, de minden használható ellene.

Yazmut:
HP: 50000000
Ez lesz az utolsó Mob Hunt vadászatod, és mint látod a legnagyobb HP-vel rendelkező ellenfél is!  Ridorana Catart déli köralakú részén, Colosseumnál található, és hogy, idejuss Doom Dragont le kellett verned.
Támadásai: Stop, Slip, Petryfi, Death, Cyclone Tornadó, valamint kemény fizikai csapások.
Miutám HP-ja 40% alá csökken, felerősödik védelme, és támadása. Rakj be Poncho-t egyik pajzsnak, ami a Tornádó ellen elég jó védelem. Egy jó dolog lesz a harcban, kb a felénél elmenekülhetsz a mentési kristályhoz, és gyógyíthatsz, menthetsz, csak ne hagyd, hogy a Regen rajta maradjon!

Omega MK XII:
HP: 12000000
Akkor tudod elérni, ha megvan az összes (12) Esper, valamint kész a Mob Hunt vadászat! Irány Crystal Grande felső része, ahol keress egy térképet. 
Mivel Ultima-t már megszerezted a kapuk nagy része nyitva lesz (viszont pár bezáródik). Először a Taurus 1-et nyisd ki, térj vissza a mentési kristályhoz, és juss el a XX teleporthoz.
	Használd a kapcsolót Gate Aquariusnál.

Térj vissza XVIII teleporthoz.
Elvileg a Gate Aquqrius nyitva.
Használd a kapcsolót a Capricorn Gate-nél (Capricorn 2 nyitva lesz).
Vissza a taurus Gate-hoz, kapcsolj, és nyomd meg.
Lépj a XXI teleport területre, és elvileg ott lesz.
Attól, hogy kevesebb a HP, mint az előző harcnál, sokkal erősebb, gyorsabb. Használd a Decoy-t, hogy csak egy tagot verjen. Ha 20% alá csökken a HP-ja védelme, és ereje megnő. Tehát hajrá!!


