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Ceny surowców w grze online Smoki Nightwood. Na stronie podany jest orientacyjny koszt wszystkich
znajdujących się w grze przedmiotów, podany w czytelnej i przyjemnej dla oka formie. Wszystkie surowce
podzielone są według kategorii, więc żaden początkujący gracz nie będzie miał problemów z odnalezieniem
poszukiwanego przedmiotu. Każdy przedmiot posiada swój opis, zastosowanie, oraz spis wypraw, na których
można go znaleźć. Ceny podawane są w srebrze i rubinach, przy czym, cena w tych ostatnich jest wyliczana
automatycznie, więc ryzyko pomyłki w cenie jest praktycznie zerowe. Cennik pomocny jest zarówno dla
początkujących graczy, jak i doświadczonych handlarzy. Strona jest stale rozwijana oraz często
aktualizowana. W cenniku Nightwood znajdują się między innymi:Składniki Szkoleniowe - Ichory, Bluszcz,
Oddechy Poranka oraz inne składniki potrzebne do szkolenia. Pozwalają one na doskonalenie zdolności
smoka i podnoszenie jego statystyk. Dzięki szkoleniom smok staje się silniejszy i zwiększa się jego szansa na
wygrany pojedynek. Przedmioty Specjalne, takie jak Serce Nocy, Soma, Płomienny Eliksir Przemiany -
artefakty te mają rozmaite zastosowania, od zmiany żywiołu naszego chowańca do podniesienia statystyk
smoka. Innymi cenionymi przedmiotami są Hieroglify. Odpowiednia ich kombinacja pozwoli nam na
zwiększenie cech smoka, jednak do tego musimy znać odpowiedni ich układ.
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