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Revenge is dish best serve cold.... Nggak cuma The Bride dari Kill Bill 
saja yang tahu kata-kata ini. Kratos juga memiliki dendam membara 
terhadap Zeus. Dendam ini berlangsung sejak God of War II dan di judul 
terbaru serial God of War, dendam itu akhirnya akan tercapai... Tentu 
saja dengan bantuanmu yang memainkan game ini dan HG yang membuat 
walkthrough-nya.

TIPS TO SURVIVE

1Golden Fleece yang digunakan Kratos di God of War II sudah kamu miliki di 
awal permainan. Artinya bertahan merupakan strategi yang jauh lebih efektif 

dibandingkan dengan main hajar. Saat diserang musuh, timing yang tepat digabung 
dengan L1 mampu mengembalikan serangan musuh. Manfaatkan sebaik mungkin.

2 Saat muncul tombol O di atas kepala musuh, aktifkan untuk mendapatkan lebih 
banyak orb merah serta terkadang orb health atau magic. 

3 Usahakan jari-jari selalu siap untuk menekan QTE di tengah battle, terutama 
saat melawan boss. Kalau kelewatan maka kamu bisa kehilangan HP dan harus 

menghantam musuh lagi sampai muncul QTE berikutnya.

4 Jangan buka peti berisi orb health jika kamu belum merasa benar-benar perlu 
atau bar HP-mu masih penuh. Terkadang kamu akan kembali ke area yang sama di 

bagian belakang game. 

5 Senjata pertama yang sebaiknya kamu maksimalkan adalah Blade of Exile karena 
senjata ini akan menjadi senjata utamamu dalam menghadapi sebagian besar 

musuh. 

6 Pastikan kamu menghabisi musuh sampai mereka meninggalkan orb merah. 
Terkadang mereka masih tetap ngotot mengejarmu, walaupun hanya tinggal 

setengah badan.

7 Hancurkan barang-barang yang bisa dihancurkan karena terkadang mereka 
menyimpan orb tersembunyi.

CONTROLER:
D-pad :  Memilih senjata   
  (setelah persenjataan   
  bertambah)
T  :  Heavy Attack
S  : Normal Attack
C  :  Menangkap musuh
X  :  Loncat (tekan untuk   
  double jump, tahan   
  untuk Icarus Wing)
l :  Block (Parry jika   
  ditekan di waktu yang   
  tepat)
L + d-pad: Menggunakan item
R :  Magic 
L3 :  Menggerakkan Kratos.
R3 :  Evade
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GAIA

 Beres dengan event, kamu akan mulai 
mengendalikan Kratos dalam menghadapi 
pasukan musuh. Habisi mereka sekaligus 
membiasakan diri dengan kontrol yang 
ada. Setelah mengalahkan mereka, hampiri 
batang pohon yang menghalangi jalanmu dan 
aktifkan QTE untuk membuka jalan. Ikuti jalan 
sambil menghabisi musuh dan kamu akan 
berhadapan dengan Leviathan. 
 Serang dadanya dan jangan lupa hindari 
serangannya. Serangan Leviathan gampang 
ditebak kok! Posisi kamu berganti-ganti 
sepanjang pertarungan, tapi teruskan saja 
menghajar dada Leviathan. Setelah beberapa 
kali serangan, akan muncul tombol O di 
atas kepalanya. Segera hampiri dan aktifkan 
sederetan QTE untuk mengalahkannya. 
Gunakan magic jika kamu memerlukannya. 

Mount Olympus

 Kamu akan berakhir di sini setelah menang. 
Ikuti saja jalan yang ada sambil membuka peti 
serta mengalahkan para musuh. Saat kamu 
tiba di sisi atas, setelah mengalahkan musuh, 
kamu akan diperlihatkan grapple point. Buka 
dulu peti yang ada lalu lakukan double jump 
ke tebing di sisi kanan untuk naik. Dari sana, 
kamu bisa berayun ke tempat berikutnya.
 Lanjutkan perjalanan, habisi musuh dan 
lihat para Titan yang sedang memanjat 
Mt Olympus kalau mau. Tiba di atas, akan 
ada event pendek yang menghancurkan 
jembatan. Di sisi bawah jembatan, ada peti 
berisi orb merah. Ambil kalau mau kemudian 
double jump dan lakukan glide ke seberang. 
Buka peti berisi orb hijau dan biru sebelum 
membuka... err, mengangkat gerbang.

 Begitu masuk, ada Centaur yang berniat 
membuat Sate Kratos. Hindari dengan 
mengaktifkan QTE lalu bantai dia beserta 
pasukannya. Setelah beres, aktifkan lever lalu 
bergegas berlari ke tangga di sebelah kanan. 
Secepatnya panjat (tekan X untuk melompat) 
lalu naiki platform untuk menuju ke seberang. 
Kamu akan melihat save point pertamamu. 
Kalau kamu mau iseng, periksa altar yang ada 
untuk melihat mayat Ares.
 Angkat gerbang yang ada untuk menemui 
Gaia dan menekan QTE. Kamu harus 
melawan Leviathan lagi. Serangannya lebih 
agresif dari sebelumnya, tapi kamu masih 
bisa menggunakan strategi yang sama 
untuk mengalahkannya. Penggunaan magic 
disarankan di sini. Seperti biasa, tekan tombol 
O dan sederetan QTE kemudian ulangi pola 
yang sama sampai kamu bisa membuka 
dadanya.
 Ambil pasak batu yang ditunjukkan 
kemudian lakukan QTE untuk mengalahkan 
makhluk ini. Panjat Gaia kemudian loncat 
ke lubang yang ada untuk meneruskan 
perjalananmu.
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WALKTHROUGH

 Panjat dinding di sebelah kanan untuk 
mendapatkan Zeus’ Eagle. Kembali ke 
bawah lalu tarik dinding batu yang bersinar, 
pindahkan ke sisi kanan (cari dinding yang 
kosong) sehingga kamu bisa memanjatnya. 
Panjatlah dinding kemudian berayun ke 
seberang dan praktekkan Battering Ram ke 
musuh. Setelah beres dengan semuanya, 
lanjutkan menuju ke atas. Kalahkan musuh 
yang menghalangimu dan di puncak kamu 
akan berhadapan dengan dewa pertamamu!

Heart of gaia

BOSS: POSEIDON
 Poseidon tidak terlalu sulit. Pertama, 
hantam dulu cakar-cakar yang ada di sisi 
kanan dan kiri Poseidon. Namun saat 
Poseidon akan menyerang, segera menghindar 
sebelum melanjutkan menyerang. Setelah 
Gaia menahan Poseidon, tekan QTE untuk 
menghampiri Poseidon dan hajar dia! 
Gabungkan combo dengan magic untuk 
melukainya. 
 Setelah kamu menimbulkan cukup banyak 
damage, akan muncul tombol O di atas kepala 
Poseidon. Segera lari ke sebelah kanan lalu 
memanjatlah ke atas dan hampiri kepala 
Poseidon untuk menekan tombol O. Ikuti 
QTE yang ada dan Poseidon akan kembali 
menunggangi Gaia. Hajar lagi cakarnya sampai 
semuanya terlepas.
 Berayunlah ke seberang dengan 
menggunakan QTE untuk membantu Gaia 
dan dia akan kembali menghantam Poseidon. 
Tekan tombol O saat kamu berada di depan 
Poseidon dan tekan sederetan QTE untuk 
mengakhiri pertarungan ini.

 Setelah menang, save dulu game kamu 
sebelum menghampiri tangan Gaia. Lihat 
sederetan event lagi 

 Ikuti saja aliran sungai yang ada. Kamu 
pasti menyadari bahwa kamu akan kehilangan 
beberapa kemampuanmu. Bar HP dan bar 
magic juga berkurang drastis. Terima saja 
nasibmu, nak.. Tiba di daratan, kamu akan 
mendapat Blade of Exile sebagai pengganti 
Blade of Athena. 

RiVer STYX

 Berayunlah ke seberang, tujuanmu adalah 
sisi bawah, bukan sisi atas. Di paling kanan, 
buka peti emas untuk Gorgon Eye. Naik ke 
atas, bantai musuh dan lakukan save di sisi 
kiri. Lupakan jalan kanan karena kamu tidak 
akan bisa terus. Kalau kamu berayun ke sisi 
paling kiri, kamu bisa mengambil 4 peti berisi 
orb merah. Lanjutkan perjalananmu dengan 
memanfaatkan Icarus Wing dan kamu akan 
mendapatkan magic Army of Sparta. 
 Beres dengan musuh, maka kamu 
bisa melanjutkan perjalananmu dengan 
menggunakan rantai yang ada untuk menuju 
ke seberang. Kamu masih harus melawan 
musuh saat bergelantungan ini, jadi jangan 
lengah. Jalan terus sampai kamu tiba di 
gerbang yang bisa kamu buka. Temui Gorgon, 
musuh setengah ular yang menjijkkan! 
Hajar kemudian aktifkan QTE untuk 
mengalahkannya.

Realm of hades

 Gorgon kedua akan muncul, gunakan 
strategi yang sama. Setelah mengalahkan 
semuanya, buka jalan untuk meneruskan 
perjalananmu. Jangan lewatkan dua peti 
berisi orb merah saat kamu turun ke jalan 
yang lebih rendah. Peti tersebut ada di 
belakangmu. Lanjut sampai kamu bertemu 
Peirithous. Naiki tebing di sebelah Peirithous 
lalu gunakan’chandelier’ yang ada untuk 
mencapai celah ruangan yang ada tidak jauh 
di depanmu. 

 Tarik objek besar yang ada dan jatuhkan ke 
bawah dengan memanfaatkan celah. Dorong 
ke sisi paling ujung (bukan ke arah Peirithous) 
dimana kamu melihat seekor Cerberus. Dia 
akan menyalakan objek tersebut. Kembali ke 
chandelier yang ada dan naiki sampai bawah 
untuk membuka gerbang di atas.
 Segera berlari ke obyek yang baru kamu 
aktifkan (yang ada asapnya). Gunakan 
Icarus Wing untuk dibawa ke sisi atas dan 
aktifkan lever yang ada untuk melepaskan 
Cerberus. Turun ke bawah dan lawan 
Cerberus sampai muncul tombol O. Aktifkan 
QTE untuk menunggangi Cerberus dan 
lawan semua musuh dengan memanfaatkan 
Cerberus. Tekan O untuk membuat Cerberus 
menyemburkan nafas api.
 Hampiri Peirithous dengan Cerberus dan 
semburkan api ke arahnya. Habisi Cerberus 
setelah itu dan pungut Bow of Apollo. 
Musuh-musuh akan bermunculan, habisi 
semuanya dulu. Lalu gunakan Bow of Apollo 
untuk membakar ranting kayu di sisi kanan 
atas. Gunakan objek berasap (seret ke dekat 
dinding) dan Icarus Wing untuk mencapainya. 
Buka peti berisi orb merah dan Phoenix 
Feather. Sekarang pergilah ke lokasi yang 
ditunjukkan di cutscene sebelumnya. Bakar 
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ranting dengan Bow of Apollo dan kamu bisa 
melakukan save. Dibalik ranting berikutnya, 
bakar dan dapatkan Minotaur Horn dari 
peti emas. Ikuti jalan ke kiri dan habisi 
pasukan Harpy. Air combo tentunya akan 
sangat efektif atau kamu juga bisa gunakan 
busurmu.

 Beres, teruskan perjalananmu dengan 
memanfaatkan Icarus Wing. Saat kamu 
sedang bergelantungan atau menyeberang 
dengan merapat di dinding, hati-hatilah. 
Jika ada ’orang’ yang jatuh dari atas, mereka 
bisa menimpa Kratos, menyebabkan 
dirinya terjatuh dan tewas. Saat kamu naik 
ke atas dan bergerak ke kiri, teruslah ke 
kiri, melewati air terjun yang ada untuk 
memungut Gorgon Eye.
Balik ke jalan sebelumnya dan teruskan ke 
atas. Kamu harus meneruskan perjalanan 
dengan memanjat langit-langit. Setelah 
turun, loncat dan gunakan Icarus Wing 
untuk mencapai pilar yang ada. Naiki pilar ini 
ke atas untuk area berikut.

 Berayunlah ke seberang dan lakukan save. 
Di sisi sebelah kiri kamu bisa memungut 
Gorgon Eye yang ketiga. Setelah siap, 
berdirilah di platform yang bercahaya 
dan periksa altar yang ada. Kamu harus 
menghadapi tiga tantangan yang cukup sulit 
sebelum bisa meneruskan.

Trial 1 The Condemned : Tugas kamu adalah 
menghabisi semua manusia yang berjatuhan 
secepat mungkin sebelum mereka diseret 
oleh tangan yang ada dari bawah tanah. 
Jika terkena, maka mereka lantas  berubah 
menjadi musuh yang sedikit lebih kuat. 

Trial 2 The Lost: Tugasmu adalah mencegah 
sebanyak mungkin para wanderer 
menyentuh gerbang. Bukan hal yang 

Judges of the 
underworld

mudah, mengingat kamu akan berhadapan 
dengan paling tidak 2 Minotaur. Manfaatkan 
Battering Ram untuk menghabisi musuh 
yang mengepungnya, tapi jangan lengah 
terhadap Minotaur. Combo adalah kunci 
kemenanganmu.

Trial 3The Chosen: Ancaman paling besar 
adalah Gorgon, walaupun demikian setiap 
kali kamu menghabisi mereka, ingat bahwa 
kematian mereka mampu mengubah musuh 
menjadi batu. Gorgon didampingi dengan 
pasukan Harpy. Setelah Gorgon beres, kamu 
harus mengalahkan Minotaur. Gunakan Army 
of Sparta jika perlu.

 Gerbang akan terbuka setelah kamu 
menyelesaikan ketiga trial. Kembali berdiri 
di platform bersinar kemudian save game 
kamu sebelum memasuki portal biru 
yang ditunjukkan. Jelajahi area ini dulu 
untuk menemukan portal biru yang akan 
membawa kamu ke peti berisi Minotaur 
Horn serta lever yang bisa kamu tarik untuk 
mempermudah kamu bolak-balik kelak.
 Dari portal biru sebelumnya, ikuti jalan 
sampai kamu melihat event dengan Hades. 
Gunakan tali untuk menuju ke seberang dan 
ikuti terus jalan sampai kamu tiba di jalan 
bunt... tidak juga, merapatlah ke dinding 
dan Kratos akan bergerak merayap. Tiba di 
sisi seberang, ada musuh baru yang bersinar 
biru.
 Hampiri mereka dan bantai! Namun hati-
hati karena mereka akan meledak sebelum 
tewas, jadi segera mundur saat tubuh 
mereka bercahaya biru. Lanjutkan sampai 
kamu tiba di area dengan semacam perapian. 
Gunakan busurmu untuk menghancurkan 
tungku yang ada serta mengaktifkan angin 
ke atas. Dengan Icarus Wing, kamu bisa 
mencapai sisi tengah.
 Habisi dulu musuh yang muncul lalu tarik 
lever dan segera naiki platform yang bergerak 
ke atas. Bantai musuh, tarik tungku yang ada, 
seret ke dekat letak platform tadi. Turun ke 
bawah dan aktifkan lagi lever yang ada, seret 
tungku tersebut ke platform. Tiba di bawah, 
tarik tungku ke sisi atas lalu jatuhkan ke 
tungku raksasa sebelumnya. Gunakan Icarus 
Wing untuk mencapai sisi atas.
 Kratos akan menjatuhkan platform, 
naiki platform ini dan buka pintu yang ada. 
Kamu bisa menyerang tangan-tangan yang 
ada untuk membuka jalan dan mengambil 
Phoenix Feather. Balik badan dan kembali ke 
platform tadi. Kali ini terbanglah ke sisi atas. 
Ikuti lorong sampai kamu tiba di ruangan 
melingkar, buka dulu peti di sisi kanan baru 
ke arah kiri.
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WALKTHROUGH

 Habisi musuh yang muncul, awas palunya! 
Serangan mereka lumayan menyakitkan, 
jadi jangan lupa dodge atau block. Tekan 
O setelah kamu sukses membuat mereka 
lemah. Setelah beres dengan 2, ikuti lagi 
jalan yang ada sampai kamu tiba di area 
berikutnya.

 Setelah event dengan Hephaestus, periksa 
seisi ruangan. Di sebelah kiri kamu bisa 
memungut Gorgon Eye. Save dulu kemudian 
tarik lever yang ada di dekat save point 
untuk membuka gerbang yang sebelumnya 
terkunci. Ikuti jalan yang baru terbuka dan 
kamu akan tiba di semacam lift putar. Putar 
lever yang ada, arahkan dulu ke sisi sebelah 
kanan. Kalahkan para Hellhounds dan ambil 
peti berisi orb merah.
 Balik lagi ke lift putar dan arahkan ke sisi 
utara, gunakan busurmu untuk membuka 
jalan. Kamu akan mendapatkan Blade of 
Olympus di akhir jalan. Pedang ini hanya aktif 
kalau kamu menggunakan Rage of Sparta 
(tekan L3+R3). Kalahkan pasukan musuh yang 
muncul dan kamu akan ditunjukkan arah 
berikutnya. Loncat ke bawah lalu berayunlah 
ke seberang.
 Save kemudian ikuti jalan sambil 
menghabisi musuh yang menghalangimu. 
Saat membakar gerbang, dua Cerberus sudah 
bersiap untuk mengunyahmu. Kamu harus 
mencopot keenam (tiap Cerberus punya tiga 
kepala loh!) kepala satu persatu. Usahakan 
memusatkan serangan ke satu Cerberus 
sebelum menyerang yang lain. Army of 
Sparta atau Rage of Sparta cukup membantu. 
Setelah beres, masuklah ke dalam untuk 
melawan pasukan musuh.

The Forge

Di dalam, kamu akan menemukan save point. 
Setelah save, jelajahi dulu ruangan untuk 
mengambil orb merah kemudian pergilah 
ke sisi kanan. Lihat tumpukan barang yang 
ada, seret dan bawalah ke sisi kiri. Tapi 
sebelumnya kamu harus menghabisi pasukan 
Harpy dulu. Seret tumpukan barang ke dekat 
putaran yang ada. Putar dulu lalu letakkan 
tumpukan barang tersebut untuk mengganjal 
putaran yang ada.
 Pergilah ke jalan yang baru terbuka 
dengan memanjat pohon yang ada, lalu 
bantai semua penghalang yang ada. Setelah 
beres, ikuti jalan dan periksa dulu tangga di 
sisi belakang ruangan untuk orb dan Phoenix 
Feather. Hampiri ’Hades’ setelah beres dan 
putar lever yang ada untuk memunculkan 
peti mati berisi Persephone. Ingat? Bagi yang 
main God of War: Chain of Olympus pasti 
ingat.
 Tekan R1 dan tarik peti tersebut untuk 
menurunkan tangga di sisi kanan dan kiri. 
Habisi pasukan Hades yang baru muncul 
kemudian naiki tangga di sebelah kiri. 
Aktifkan lever yang ada di sisi belakang dan 
kamu akan dibawa turun. Buka gerbang yang 
ada kemudian ambil tumpukan barang yang 
sebelumnya kamu pakai untuk mengganjal 
putaran. Bawa ke ’lift’ yang ada dan kembali 
ke atas... Setelah menghabisi pasukan Harpy 
tentunya.
 Dorong ke arah putaran yang ada di lantai 
ini, letakkan sedekat mungkin lalu turunlah 
kembali ke bawah. Putar lever yang ada dan 
kamu akan melihat kedua borgol Hades akan 
terbuka. Saatnya bergerak cepat, segera 
naiki kembali tangga sebelah kiri lalu putar 
putaran yang ada dan tahan sampai waktu 
habis untuk menahan salah satu tangan 
’Hades’. Ganjal dulu dengan tumpukan 

Palace of 
hades

barang yang kamu bawa tadi.
 Kembali ke bawah dan putar lagi lever 
yang ada. Secepatnya naiki tangga sebelah 
kanan lalu aktifkan putaran yang ada di 
sini, tunggu sampai borgol menutup. Turun 
ke bawah untuk terakhir kali, sebaiknya 
save lalu tarik lagi peti mati yang ada dan 
hantamkan ke ’Hades’ sampai hancur. Kratos 
akan langsung meloncat masuk.

BOSS: HADES
 Siap-siap langsung menekan QTE 
kalau tidak mau roh Kratos diambil oleh 
Hades. Hades sebetulnya tidak terlalu 
sulit, hanya saja dia memiliki beberapa 
tahap sebelum bisa dijatuhkan. Kesabaran 
memegang peran penting di sini. Awalnya 
serangannya lumayan mudah dihindari 
dengan melakukan roll. Saat dia naik ke atas, 
siap-siap untuk loncat karena gelombang 
serangannya memenuhi seisi area.
 Saat dia mengayunkan rantainya, siap-
siap melakukan jump atau double jump. Saat 
dia bersiap mengayunkannya agak ke atas, 
bertahanlah di daratan. Hajar terus sampai 
muncul tekan O, aktifkan dan hajar bagian 
tubuhnya yang meloncat keluar. Salah satu 
serangan Hades menyebabkan seisi ruangan 
menjadi hitam kecuali satu wilayah kecil. 
Segera kabur ke sana! 
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Sebagian besar serangan Hades bisa dihindari 
dengan cukup mudah, jadi atur timing 
penyeranganmu. Setelah 2x menghajar bagian 
perut Hades, dia akan semakin agresif. Saat 
dia mengeluarkan roh anak buahnya, lakukan 
block. Hajar dia terus sampai muncul QTE 
serta event dimana Kratos dan Hades akan 
tarik tambang... eh, rantai. Hajar Hades sambil 
menghindar, jika kamu terjatuh maka HP 
kamu akan berkurang.
 Tarik terus sampai muncul tombol O, tekan 
QTE dan kamu akan mendapatkan Claw of 
Hades. Habisi musuh yang muncul dan Hades 
akan kembali muncul. Pindah dari sisi depan 
dan belakang Hades dengan berayun untuk 
menyerang Hades. Hindari seranganya dan 
hajar terus sampai muncul QTE terakhir. Bye-
bye, God of the Underworld!

 Tarik nafas dulu dan save game. Terjunlah 
ke dalam Styx River dan di paling dasar kamu 
bisa memungut Hades’ Helm. Ikuti jalan 
yang ada dan kamu akan mendapatkan Soul 
Summon, lumayan untuk membabat musuh. 
Di akhir perjalanan, tarik lever yang ada dan 
kamu akan kembali ke The Forge. Selesai 
bicara dengan Hephaestus, kembali ke lift 
berputar.
 Kali ini patung batu yang ada berniat 
membuat Pancake Kratos. Habisi dulu mereka 
dan arahkan jalan ke utara. Balik ke arah 
yang sama dan kamu akan diperlihatkan 
jalan keluar, jadi pergilah ke sana untuk event 
pendek.

The City of 
olympia

 Ikuti jalan dan temui kembali Gaia. Hajar 
sulur pohon yang menghalangi jalanmu dan 
tekan QTE untuk membuka jalan. Hampiri 
gerbang yang ada untuk cutscene pendek 
dan habisi musuh yang bermunculan. 
Setelah selesai menendang, memukul dan 
memenggal, gerbang akan terbuka. Ikuti 
petunjuk yang ada untuk memanfaatkan 
Harpy menuju ke seberang. 
 Saat melihat dua Harpy, turun dulu ke 
bawah untuk membuka dua peti berisi orb 
merah. Manfaatkan dua Harpy tersebut untuk 
menuju ke sisi berikutnya, save dulu sebelum 
melanjutkan perjalanan. Kamu bakalan tiba 
di luar dan melihat pertarungan Titan dengan 
Helios. Hiraukan dulu mereka karena kamu 
bakalan diserang oleh rombongan musuh, 
termasuk seekor ... seorang Centaur.
 Hati-hati juga karena terkadang Helios 
numpang lewat sambil melemparkan bola api 

ke arahmu. Setelah membereskan semuanya, 
pergilah ke sisi atas dan periksa mesin 
pelontar yang ada. Sayangnya, kamu bakalan 
langsung bertemu Chimera di sini. Saat 
melawan Chimera, kamu harus memutuskan 
tiga bagian tubuhnya. Lakukan dodge serta 
block untuk bertahan dari serangannya.
 Beres dengan Chimera, periksa lagi mesin 
pelontar. Sasaran kamu adalah Helios. Tunggu 
saat dia lewat di depan mesin pelontar 
dan lepaskan peluru yang ada. Lihat event 
lalu kembali ke sisi bawah. Kamu akan 
melihat para Harpy yang bisa digunakan 
untuk mencapai sisi sebelah kiri. Kamu akan 
disambut oleh para musuh saat mendarat, 
jadi habisi mereka secepatnya.
 Buka gerbang dan ikuti jalan sambil membabat 
musuh yang menghalangi. Kamu harus menyusuri 
gedung penuh api setelahnya. Lewatlah setelah 
jilatan api mereda dan jatuhkan orang yang 
menghalangimu. Terus naiklah untuk bertemu 
Helios. Kamu tidak bisa menghancurkan perisai 
yang ada. Tunggu sampai muncul Cyclops dan 
hajar dia sampai muncul tombol O.

 Gunakan Cyclops untuk menghancurkan 
perisai yang melindungi Helios. Jangan lupa 
mengucapkan ’terima kasih’ ke Cyclops dengan 
membunuhnya. Habisi sisa musuh dan kamu 
bisa menghampiri Helios. Aktifkan QTE sampai 
dia mengeluarkan ’sinarnya’. Gunakan tangan 
kanan Kratos untuk menutupi sinar Helios 
dan majulah sampai kamu bisa menghantam 
Helios.
 Kalau kamu terlalu lama terkena cahaya 
Helios, maka kamu bisa tewas. Itulah fungsi 
tangan kanan Kratos. Ikuti QTE yang ada untuk 
mendapatkan Head of Helios. Periksa sekitar 
tubuh Helios untuk mendapatkan Helios’ 
Shield dan Minotaur Horn tidak jauh darinya. 
Periksa dinding batu di sebelah kiri dan 
gunakan Head of Helios untuk menunjukkan 
sebuah gerbang.
 Lorong yang akan kamu lalui akan sangat 
gelap dan musuh bisa melihat dalam gelap. 
Sayangnya Kratos tidak, jadi manfaatkan Head 
of Helios sepanjang perjalanan. Ikuti saja jalan 
sampai kamu tiba di luar dan melihat save 
point. 
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WALKTHROUGH

 Ambil Gorgon Eye di sisi kiri, save lalu 
ikuti lorong gelap yang ada. Manfaatkan 
lagi Head of Helios untuk melihat sekitar. 
Saat kamu harus menggunakan rantai untuk 
menyeberang, turun dulu ke bawah untuk 
mengambil Phoenix Feather. Lanjutkan 
perjalanan dan saat tiba di jurang, gunakan 
Icarus Wing. Tiba di luar, lihat event 
kemudian gunakan Harpy untuk mencapai 
jembatan. 
 Maju sedikit dan hadapi musuh barumu, 
Wraith. Sebelum menyeberang, hancurkan 
dulu jembatan kayu di sebelah kanan dan 
gunakan Head of Helios untuk menemukan 
Gorgon Eye. Cobalah menyeberang dan 
pasukan musuh akan menyerang. Gunakan 
busurmu untuk menghabisi musuh yang 
menyerang jarak jauh, tapi sebaiknya urus 
dulu 2 Wraith yang ada.
 Di pojok paling kiri jembatan, ada peti 
tersembunyi berisi Phoenix Feather. Naik ke 
sisi atas dan kamu bisa melakukan save lagi. 
Jelajahi dulu area ini, gunakan Head of Helios 
di dinding kanan atas untuk menemukan peti 
berisi orb merah. Setelah beres, gunakan 
Icarus Wing untuk terbang dan kamu akan 
menjalani mini game. Tujuan kamu adalah 
mencapai sisi atas tanpa Kratos terlalu 
banyak membentur halangan yang ada.

PATH of eos

 Saat terbang, ada berbagai macam 
halangan yang harus kamu lewati. Selalu 
pasang mata karena semua halangan itu 
bisa dihindari dengan bergerak cepat. Saat 
hampir tiba di atas, akan ada Titan yang 
menghalangi jalanmu. Cukup tekan QTE yang 
ada untuk menjatuhkannya dan kamu akan 
tiba di area baru. Bergeraklah cepat, loncat 
dan gunakan Icarus Wing untuk mencapai 
platform-platform berikutnya.
 Saat harus memanjat ke atas, waspada 
juga dan hindari batu-batu yang jatuh ke 
arahmu. Tiba di platform berikutnya, kamu 
harus berayun dan kembali memanjat 
lagi. Pasang mata karena tujuanmu adalah 
ke sisi sebelah kanan, walaupun kamu 
harus tetap ke arah kiri dulu. Begitu tiba 
di platform berikut, gunakan Head of 
Helios untuk mengambil Phoenix Feather. 
Lompat lalu berayunlah untuk meneruskan 
penerbanganmu.

THE CHAIN of 
Balance

 Gunakan Head of Helios di sisi kanan 
bawah untuk mengambil Minotaur Horn. 
Bakar ranting yang ada lalu lihat cutscene. 
Gunakan kaitan yang ada untuk berayun dan 
mencapai sisi atas, bakar ranting berikutnya 
dan habisi musuh yang muncul. Awalnya 
memang pasukan kere, tapi kemudian 
akan muncul 2 Minotaur yang berniat 
menghancurkan rantai yang ada.
 Cegah dengan membantai mereka ASAP! 
Hajar mereka untuk mengalihkan perhatian. 
Jangan lega dulu setelah mengalahkan 
mereka. Pasukan berikutnya akan muncul, 
termasuk yang berada di jarak jauh. Gunakan 
busur untuk membidik mereka. Saat 
berhenti, dua Minotaur lagi akan muncul 
dengan niat yang sama. Cegah mereka 
secepatnya!
 Belum beres? Belum, Cerberus dan sekitar 
tiga Minotaur akan muncul. Kirim mereka 
menyusul teman-temannya ke dunia lain! 
Kalau kamu belum menggunakan magic, 
maka sekarang merupakan saat yang tepat 
untuk menggunakan Army of Sparta. Setelah 
beres, hampiri orang yang berdiri di dekatmu 
untuk menemui Hermes dan melihat 
sederetan event. Kejar dia dengan memanjat 
rantai nan panjaaang.

THE CAVERNS

 Sampai juga... Hampiri api biru yang ada 
untuk event. Ambil orb merah di bagian 
luar kemudian periksa semua mural yang 
ada dengan menggunakan Head of Helios. 
Hermes akan muncul, lakukan save dulu 
sebelum kamu mengejarnya. Sesuai dengan 
titelnya, Hermes bergerak cepat jadi kamu 
juga harus bergerak cepat. Susul dia dengan 
Icarus Wing lalu meluncurlah ke bawah.

THE FLAME 
of Olympus

 Saat Hermes mengejekmu, bergerak 
ke sisi kanan dan susul dia ke jembatan. 
Mulailah bergerak cepat, kejar Hermes dan 
jangan sampai api yang ada dibelakangmu, 
mengenaimu. Gunakan Icarus Wing, 
memanjat dan double jump untuk mengejar 
Hermes. Ingat, lakukan semuanya dengan 
secepat mungkin. Jika saat memanjat ada 
penghalang, bantai mereka.
 Saat Hermes meloncat ke kotak raksasa, 
kejar dan bergelantunganlah. Tarik lever 
yang ada dan susul Hermes. Jembatan 
bakalan roboh, maju terus pantang mundur! 
Jangan ragu memanfaatkan Icarus Wing 
jika diperlukan. Saat tiba di area penuh 
orang, panjat tangga kiri lalu pindah ke 
kanan lalu loncat lagi ke kiri untuk menyusul 
Hermes. Periksa titik yang bercahaya untuk 
mengarahkan pelontar. Aktifkan dan tekan 
QTE untuk meluncur ke Hermes. Ikuti saja 
jejak darah yang ada untuk menemukannya.

THE Olympian 
citadel
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 Ya, kamu kembali ke sini lagi.. Hanya di 
sisi atas. Hantam musuh yang ada dan buka 
semua peti yang ada. Save lalu cari pintu 
yang terbuka, ikuti lorong dan gunakan Head 
of Helios untuk mengalahkan para Siren 
dan anak buahnya. Beres dengan mereka, 
kamu akan tiba di ruangan yang cukup 
unik. Gunakan Icarus Wing di sisi kiri untuk 
mencapai sisi atas dan mengambil Phoenix 
Feather.
 Terbang ke mesin yang ada dan perhatikan 
gambar yang ada di sisi bawah. Gunakan 
mekanisme yang ada untuk memperlihatkan 
pedang beserta gagangnya. Terserah mau 
dari kanan atau kiri, yang penting adalah 
gambar di bawah harus memperlihatkan 
pedang yang utuh. Sukses melakukan hal ini 
akan mengaktifkan patung Muse yang ada.
 Terbang ke sisi kanan untuk membuka 
peti berisi orb merah lalu turun ke bawah 
untuk memeriksa action button PS3. Saatnya 
bermain Guitar Kratos! Tekan action button 
sesuai dengan tombol yang muncul. Pastikan 
timing kamu pas! Kadang ada dua tombol 

THE FLAME 
of Olympus

yang harus kamu tekan bersamaan. Sukses 
melakukan ini kamu bisa turun ke bawah 
untuk ... melawan musuh.
 Ingat musuh bertameng ini? Hindari dulu 
mereka sampai Gorgon muncul dan bantai 
Gorgon untuk membekukan semua musuh. 
Lakukan ini sampai kamu tiba di bawah. 
Keluar lalu naik ke atas, save dulu kemudian 
putar lever yang ada untuk menurunkan 
pelindung Flame of Olympus... ups, ternyata 
tidak. Musuh akan muncul dari sebuah 
pintu, jadi bantai mereka.
 Masuki ruangan yang baru terbuka, 
kalahkan Wraith dan turuni tangga. Gunakan 
Head of Helios di dasar tangga untuk 
mengambil Gorgon Eye. Maju sedikit dan 
lakukan save sebelum menuju ke luar untuk 
bertemu saudara dan ibu tiri Kratos.

BOSS: HERMES
 Sebetulnya pertarungan ini tidak bisa 
disebut pertarungan boss, tapi kamu tetap 
butuh strategi. Kamu harus menyerang 
Hermes beberapa kali sebelum dia berhenti. 
Gunakan Head of Helios untuk membuatnya 
silau, sehingga kamu bisa melakukan combo. 
Setelah dia terluka, aktifkan QTE untuk 
mendapatkan Boots of Hermes.

 Praktekkan kecepatan yang baru kamu 
dapatkan untuk mengalahkan musuh yang 
ada. Pungut Hermes’ Coin di sebelah kepala 
patung di sebelah kanan. Naik ke atas dengan 
menggunakan mainan barumu dan lakukan 
save sebelum berlari di dinding. Ikuti jalan, 
habisi musuh sampai kamu tiba di jembatan. 
Seberangi jembatan dan naik ke atas, lewati 
dinding dan gunakan Head of Helios di pojok 
kiri untuk Phoenix Feather.
 Naik terus sampai jejak emas menghilang, 
lalu terbang ke sisi kanan atas. Maju 
terus sampai muncul seal biru dan habisi 
pasukan musuh yang ada. Setelah itu, akan 
muncul dua Cyclops dengan bola besi. Saat 
mereka hendak mengayunkannya, segera 
menghindar. Beres dengan mereka, periksa 
dulu sisi kiri untuk Minotaur Horn kemudian 
masuki gerbang yang ada. 

BOSS: HERCULES
 Awalnya Hercules hanya mengawasi 
dari atas, jadi habisi dulu anak buahnya. 
Perhatikan dinding berduri yang ada, 
hindari untuk saat ini. Setelah mengalahkan 
semuanya, Hercules akan ikutan berkelahi. 
Sambil menghindari musuh cupu, serang 
Hercules. Hercules biasanya melakukan 
2x combo sebelum menghantam tanah, 
lompat untuk menghindarinya. Lompat atau 
menjauh saat dia mengangkat tangannya.
 Setelah kamu menghajarnya beberapa 
kali, Hercules akan berteriak dan mencoba 
menubrukmu. Tekan QTE untuk menahannya 
lalu dorong dia ke dinding berduri yang ada. 
Lakukan ini terus sampai armornya copot dan 
dia akan lebih agresif lagi. Hantam dia terus 
sampai dia ngoceh sendiri ke Hera. Hampiri 
dia dan aktifkan QTE untuk mengambil alih 
senjatanya.

 Jangan anggap remeh dia karena dia bisa 
menangkap kemudian mencekik Kratos. 
Tekan QTE untuk membebaskan diri. Hercules 
juga lebih gesit, tapi jangan menyerah. 
Hajar saja terus dengan senjata barumu 
dan hindari serangannya. Setelah beberapa 
kali menghantamnya, dia akan mengangkat 
area yang ada. Tekan deretan QTE untuk 
’mengembalikan’ senjatanya tepat ke 
mukanya.

 Selamat! Kamu sudah mendapatkan 
Nemean Cestus! Sama seperti saat Hades, 
menyelam dulu untuk memungut Hercules’ 
Shoulder Guard lalu ikuti jalan sampai tiba 
disebuah ruangan. Kamu akan mendapatkan 
Nemean Roar. Gunakan untuk menghantam 
musuh. Hantam batu biru yang ada 
dengan mainan barumu, tarik lever dan 
cobalah kembali ke tempat di mana kamu 
meninggalkan Hercules.
 Musuh yang membawa tameng bisa 
dihajar dengan Cestus. Gunakan saja Nemean 
Roar dan secepatnya kembali ke tempat 
Hercules. Menyelam dan lewati gerbang yang 
ada sebelum tertutup. Berenang sampai akhir 
lalu naik. Buka peti dan ambil Minotaur Horn 
sebelum melanjutkan. 
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WALKTHROUGH

 Bantai dulu pasukan bertameng yang ada 
lalu putar lever yang ada dan secepatnya 
lewati untuk mencapai save point. Save 
dong! Gerbang di depanmu tidak bisa 
dibuka, jadi ambil jalan kanan dan hampiri 
Poseidon’s Princess yang ada dibalik terali. 
Selesai ngobrol, ambil jalan kiri dan kamu 
akan melihat tiga portal biru. Terbanglah ke 
portal sebelah kanan dan kamu akan muncul 
di portal atas.
 Lihat sisi kiri? Pergilah ke sana untuk 
mengaktifkan lever, yang akan memunculkan 
jembatan. Kembali ke sisi bawah dan para 
anjing akan muncul. Tujuan kamu sekarang 
adalah menendang para anjing yang ada ke 
portal sebelah kanan agar mereka muncul di 
portal atas, sehingga menurunkan platform 
yang ada. Lakukan ini terus sampai semua 
anjing ada di atas.
 Masuki portal kanan dan secepatnya 
masuki portal di bagian bawah. Kamu akan 
berada di ruangan Poseidon’s Princess. Event 
pendek lalu jelajahi seisi ruangan untuk 
Poseidon’s Conch Shell dan Gorgon Eye. 
Keluar lewat portal dan habisi semua anjing, 
tolong sang gadis dengan menghampirinya 
dan menekan O. Setelah beres, tekan O lagi 
untuk membawa sang gadis keluar.
 Setelah dia kabur, hadapi dua musuh 
bergada besi. Keluarkan Cestus dan habisi 
mereka. Oh ya, jangan lupakan peti berisi 
orb merah. Beres dengan semuanya, susul si 
gadis dan habisi semua musuh yang muncul. 
Cewek satu itu tidak akan bergerak sebelum 
semua musuh tiwas. Sebaiknya disaat ini 
kamu melakukan upgrade Cestus karena 
kamu akan sering memerlukannya kelak.

POSEidon’s 
Chamber

 Setelah menghabisi semuanya, hampiri 
lagi cewek tadi dan tekan O. Ambil jalan 
kiri lalu kanan (sambil terus menekan O di 
cewek itu), buka gerbang lalu masuklah ke 
dalam. Habisi musuh di dalam kemudian 
putar lever yang ada sampai gerbang 
terbuka dan ... lihat sendiri deh. Save kalau 
mau dan ikuti jalan sampai ada event 
tentang Pandora. Gunakan Head of Helios 
di sisi sebelah kanan untuk mendapatkan 
Phoenix Feather. Ambil jalan kiri dan ikuti 
jalan untuk tiba di luar. 

 Gunakan lever-lever yang ada untuk 
mencapai platform-platform berikutnya. 
Namun lever terakhir rusak, sehingga kamu 
harus kembali ke lever sebelumnya dan 
mengarahkannya ke sisi kanan, ke arah pintu 
dengan gorden merah. Buka pintu, masuk 
ke dalam untuk melakukan save dan temui 

THE Upper 
garden

sang Dewi kecantikan, Aphrodyte. Kamu 
bisa memainkan mini game di sini untuk 
mendapatkan orb merah.
 Tinggal tekan saja QTE yang muncul... 
Sedikit peringatan, mini game satu ini nggak 
pantas dilihat oleh anak-anak. Setelah 
menyelesaikan urusanmu dengan Aphrodyte, 
selidiki dulu seisi ruangan untuk Phoenix 
Feather dan Aphrodite’s Garter, dibalik 
tempat tidurnya. Masuki portal biru yang 
ditunjukkan olehnya untuk kembali ke The 
Forge serta menemui Hephaestus. Save lalu 
pergilah ke gerbang yang dibuka.

 Ke kanan, ambil Phoenix Feather di sini 
lalu ikuti jalan ke kiri untuk menghabisi 
musuh, termasuk Centaur. Jangan lengah 
saja karena musuh semakin agresif saat ini. 
Setelah menghabisi semuanya, naik ke sisi 
atas. Lanjutkan ke kanan untuk memasuki 
area baru.

TARTARUS

 Begitu masuk, event pendek dan kamu 
harus mengalahkan Chimera. Ditengah 
pertarungan melawan makhluk ini, seekor 
Chimera lain bakalan muncul. Fokuskan 
dulu ke satu Chimera sebelum berurusan 
dengan yang lain. Tungku yang ada bisa kamu 
ledakkan untuk melukai musuh, asal kamu 
juga jangan terlalu dekat dengannya. Setelah 
menang, tarik ke dua rantai yang ada di sisi 
kanan dan kiri.
 Lihat dua blok yang menonjol? Dorong 
keduanya ke arah dalam dan mulailah 

GATES OF 
TISIPHONE
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memanjat dari balok di sisi kiri kemudian ke 
kanan. Manfaatkan Harpy dan Icarus Wing 
untuk mencapai sisi berikutnya. Dorong 
balok yang kamu temui untuk membuka 
jalan menuju ke atas. Saat tiba di puncak, 
aktifkan gear yang ada untuk membuka 
gerbang raksasa. Masuk, ambil Phoenix 
Feather di sisi kiri save point dan save 
karena ada pertarungan berat menantimu 
kelak.

BOSS: Cronos 
 Selalu bersiap untuk menekan QTE 
sepanjang pertarungan. Pertama, Kratos 
harus bertahan dari jepitan jari Cronos. 
Kemudian gunakan Head of Helios (L2 
+ segitiga) untuk menyilaukan Cronos, 
tekan QTE lagi dan saat mendarat, habisi 
musuh yang menghalangimu. Saat Cronos 
menurunkan tangannya, jalan akan terbuka. 
Panjat ke atas kemudian hajar luka Cronos.
 Maju lagi, habisi musuh sambil 
menghindari ’bau mulut’ dan tangan Cronos 
sampai dia menghantamkan tangannya. 
Langsung tekan QTE untuk kembali ke 
tangan Cronos. Hajar jarinya saat berhenti 
sesaat, Army of Sparta sangat efektif untuk 

 Ikuti jalan yang ada, musuh bisa kamu 
habisi atau hindari. Di akhir jalan, periksa 
sesuatu yang bercahaya untuk berhadapan 
dengan ayahnya Zeus. Siap-siap untuk 
pertarungan panjaaaang.

PIT of TARTARUS

melukainya. Tekan O di jarinya ketika simbol 
itu muncul dan tekan QTE untuk memberikan 
manicure ke Cronos. 
 Saat dia menghantamkan tangannya, 
menghindari ke sela jarinya, panjat jarinya 
dan naik ke atas. Musuh masih ada di 
sini, jadi bantai mereka sampai Cronos 
mendekatkan wajahnya. Gunakan lagi Head 
of Helios untuk membuatnya silau! Tekan QTE 
lalu memanjatlah ke atas sambil menghabisi 
musuh. Berayunlah ke platform yang ada 
kemudian kalahkan dua musuh bergada. 
Jangan sampai jatuh ya! 
 Setelah semua musuh beres, bukalah 
uhm... seal yang ada. Hantam batu biru yang 
ada dengan Cestus sampai Cronos menyadari 
keberadaanmu. Saat kamu menggelantung 
di tangan Cronos, musuh masih tetap 
menyerang jadi pertahankan dirimu. Cronos 
akan menghantamkan tangannya, tekan QTE 
lalu bergeraklah ke kanan sampai Cronos 
menggerakkan tangannya. Berayunlah sampai 
kamu tiba kembali di atas.
 Hiraukan musuh dan larilah dari tangan 
Cronos, berayun di akhir perjalanan dan 
lawan musuh di sini termasuk Cyclops. 
Cyclops ini bisa kamu tunggangi setelah kamu 
membuatnya lemah. Hantam luka Cronos 
sampai dia menyadarimu lagi, tekan QTE yang 
muncul dan kamu akan berakhir di mulut 
Cronos. Secepatnya turun ke bawah, hajar 
Cyclops yang menghalangimu dan teruslah ke 
dasar untuk menekan QTE.
 Loncat ke kanan kemudian pergilah ke 
platform yang memiliki batu biru yang 
sebelumnya. Hajar batu biru dengan Cestus 
dan tekan QTE lalu kembali hajar batu biru 
tersebut. Larilah ke arah dahi Cronos untuk 
menekan QTE dan menghabisi Cronos untuk 
terakhir kalinya.

 Setelah mendarat, hancurkan batu biru 
untuk kembali ke Hephaestus. Lihat event 
lagi, Hephaestus akan memberikan Nemesis 
Whip. Tekan QTE kemudian hajar mesin di 
sebelah kananmu. Hajar musuh sebelum 
mengambil Hephaestus’ Ring dari sisi 
sebelah kiri. Save kemudian kembalilah ke 
kamar Aphrodyte dan keluar dari ruangan ini. 
Kamu masih bisa melakukan mini game lagi 
jika mau.
 Keluar dan kamu akan mendapatkan 
Nemesis Rage. Gunakan untuk mengalahkan 
musuh serta membuka jalan. Kembali ke 
lever yang sebelumnya tidak bisa kamu 
aktifkan dan hajar dengan Nemesis Whip 
untuk membuka jalan menuju ke area 
berikutnya.

The Forge ii

THE UPPER 
GARDEN

 Ruangan ini adalah kantornya Daedalus. 
Jelajahi dulu seisi ruangan untuk orb merah 
Hampiri mesin pelontar kemudian arahkan 
ke kiri sebelum menembakkan tali yang 
ada. Gunakan tali itu untuk tiba di sisi atas, 
terbang untuk menghindari terali yang 
menghadangmu dan kembali ke tali untuk 
tiba di akhir jalan. Buka peti untuk Minotaur 
Horn. Turun lalu tarik lever di sebelah kanan 
ruangan.
 Aktifkan lagi tali di mesin pelontar untuk 
mencapai peti yang ada di sisi kanan atas. 
Peti ini berisi Gorgon Eye, jadi jangan lupa 
diambil. Turun lagi dan kali arahkan mesin 
pelontar ke utara untuk membuka jalan. 
Jangan ke sana dulu! Lihat ke sisi kanan 
dinding, ada jejak Hermes di sana. Gunakan 
Boots of Hermes untuk mencapai area baru 
dan tarik lever yang ada.
 SECEPATNYA kembal ke mesin pelontar 
yang ada dan aktifkan lagi untuk menembak 
dua peti yang ada. Ambil Daedalus’ 
Schematics dan Phoenix Feather dari dalam 
peti. Setelah beres, turun ke bawah dengan 
tali yang ada dan jangan lupa mengambil 
Minotaur Horn dibelakangmu sebelum 
meneruskan.
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Olympus 
Garden

WALKTHROUGH

 Masuki taman untuk menemui Hera 
kemudian lurus saja untuk mengambil orb 
merah dan gunakan Head of Helios di lorong 
sebelah kiri untuk menemukan peti berisi 
Phoenix Feather. Musuh akan kamu hadapi 
di area ini, jadi selalu bersiap. Beres dengan 
sisi ini, kembali ke save point (save kalau mau) 
lalu ke arah kiri untuk mendapatkan Hera’s 
Chalice.
 Ikuti jalan lalu lurus dulu untuk mengambil 
peti berisi orb merah, baru ambil jalan yang ke 
kanan. Ikuti jalan lalu ke kiri untuk memasuki 
lorong, bantai 2 Satyr di dalam sebelum 
keluar dari sisi lain. Begitu keluar, ke lorong 
kiri untuk membuka peti berisi orb merah. 
Balik lalu ambil sisi kanan, di sebelah kiri 2 
peti berisi orb merah, gunakan Head of Helios 
untuk Gorgon Eye.
 Sekarang balik ke penampung air yang 
dililit tanaman mati dan ambil jalan kiri yang 
kamu hiraukan sebelumnya. Injak pijakan 
yang ada kemudian segera buka gerbang yang 
ada di sisi selatan, lakukan double jump untuk 
melewatinya dan segera naiki tangga sebelum 
layar kembali normal. Lanjutkan ke kanan 
untuk membuka gerbang berikutnya. Turun ke 
bawah dan buka peti berisi orb merah.
 Gunakan Icarus Wing untuk mencapai 
area di tengah, buka peti untuk mengambil 
Minotaur Horn. Lanjutkan ke utara dan tarik 
’tangga’ yang ada ke sisi kiri, putar agar sisi 
bawah arah tangga yang ada mengarah ke 
mangkuk batu yang ada. Posisikan tangga ini 
di sisi kanan mangkuk. Saat mangkuk terisi 
air, jembatan di belakang dan gerbang di sisi 
selatan akan turun.
 
 Lewati gerbang untuk kembali bertemu 
Hera. Bakar tumbuhan yang sudah kering 
dengan busurmu, balik ke tangga yang kamu 
gunakan sebelumnya untuk mengisi air. Seret 
ke sisi kiri, pastikan arah turun berada tepat 
di depan mangkuk batu berikutnya. Injak 
platform yang ada untuk menurunkan air dan 
memenuhi mangkuk. Jembatan berikut akan 
terangkat.
 Selanjutnya seret lagi tangga yang tadi ke 
sisi bawah. Ada ruang kosong di kanan bawah, 
jadi arahkan tangga ke sana. Posisi arah ke 
bawah ada di sisi kanan, injak platform lagi 
lalu segera pungut Hera, naiki tangga dan 
letakkan dia di dalam mangkuk batu yang ada. 
Sekarang dorong tangga tadi dari sisi selatan 
(usahakan efek Hyperion belum selesai) dan 
kali ini letakkan tangga tersebut di platform 
yang kamu injak sebelumnya.

 Pergilah ke sisi selatan, lompati gerbang 
yang setengah terbuka dan naiki tangga. 
Ikuti jalan yang ada teruuuus sampai 
kamu melihat event dimana Kratos 
menghancurkan permata yang ada. Untuk 
menyeberang, gunakan layanan Harpy. 
Berpindah-pindahlah dari satu Harpu ke 
Harpy berikut sampai tiba di seberang. 
Gunakan Head of Helios di area sebelah kiri 
save point untuk Gorgon Eye. 
 Save dan buka gerbang dengan memutar 
lever, lewati terowongan berisi musuh. 
Ambil peti berisi Phoenix Feather (kalau 
belum dibuka sebelumnya) setelah melewati 
terowongan dan turun dengan memutar 
lever yang ada. Di dasar, gunakan Head 
of Helios untuk menerangi jalanmu dan 
bergeraklah maju. Musuh masih berusaha 
menyerang ditengah kegelapan, jadi jangan 
lengah. Di akhir jalan, terbang ke kotak 
raksasa yang ada. 

CAVERNS

 Kamu akan langsung disambut oleh 
dua Cyclops bergada besi. Habisi mereka 
dengan menggunakan Nemesis Whip. 
Namun pasukan Cyclops akan muncul terus 
menerus. Temukan satu Cyclops yang lebih 
besar dan membawa gada, hajar yang satu 
ini dan naiki dia. Gunakan untuk melukai sisa 
pasukan Cyclops. Habisi sisanya setelah kamu 
membunuh tungganganmu.
 Buka peti yang ada di sisi bawah, ke 
dua peti tersebut berisi Gorgon Eye dan 
Minotaur Horn. Pergilah ke jalan yang 
ditunjukkan tadi dan lakukan save sebelum 
menggunakan Head of Helios untuk 
memasuki lorong dimana kamu tiba di 
ruangan berisi air. Buka dulu peti berisi orb 
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merah di sebelahmu kemudian di sisi sebelah 
kanan bawah, baru tarik lever di sisi kiri atas.
 Berenanglah ke sisi kanan atas dan naik 
ke atas. Tarik lever di ujung jalan dan habisi 
musuh yang menghalangi jalanmu. Gunakan 
Head of Helios untuk menerangi jalanmu 
sampai kamu berhadapan dengan 2 Gorgon. 
Habisi mereka seperti biasa dan lanjutkan 
ke kanan. Hiraukan dulu jejak Hermes dan 
dengan hati-hati, lewati papan kayu yang ada 
untuk mencapai beberapa peti. Salah satunya 
berisi Minotaur Horn.
 Balik dan kali ini ikuti jejak Hermes, 
buka gerbang dan habisi musuh. Ikuti jalan 
sampai kamu tiba di luar lagi. Terbanglah ke 
kotak raksasa yang ada lalu bantai dulu para 
Scorpion untuk memancing keluarnya boss 
berikutnya.

BOSS: SKORPIUS
 Boss ini selalu didampingi oleh pasukan 
Scorpio mini. Keluarkan Cestus karena kamu 
memerlukannya untuk menghantam kaki-
kakinya yang berwarna biru. Kombinasikan 
Cestus dengan senjata lain untuk melukai 
boss dan anak buahnya. Hantam terus 
sampai Onyx yang melindungi kakinya hancur 
dan jangan lupa menekan QTE. Saat dia 
terjatuh, hantam kakinya sampai muncul 
QTE. 
 Kamu harus melakukan ini sampai 
pelindung Onyx dikaki kanan dan kirinya 

hancur. Dia akan mundur setelah kamu 
menghancurkan kakinya dan akan muncul 
secara acak di sisi kotak. Serangan boss ini bisa 
kamu hindari dengan melakukan dodge. Boss 
ini juga akan melemparkan Kratos saat kamu 
hampir menang, aktifkan QTE yang ada dan 
hantam terus kaki serta wajahnya.
 Hindari serangan boss dan hajar wajahnya 
terus sampai kamu terlempar. Sambil terbang, 
hindari bongkahan es yang dilemparkan 
boss. Setelah dekat, tekan QTE yang muncul.  
Kamu harus sabar soalnya boss ini sering 
mondar-mandir menghilang. Setelah boss 
ini membeku, hantam lagi badannya serta 
es yang ditinggalkannya untuk mendapatkan 
Boreas Icestorm.

 Gunakan barang baru kamu di segitiga 
berwarna merah yang ada untuk mengaktifkan 
angin yang bisa membawamu ke atas. Aktifkan 
segitiga ke dua di utara lalu berayunlah terus 
sampai tiba di kotak raksasa berikutnya. 

Jangan jatuh yah! Aktifkan segitiga yang ada di 
sisi kiri dan pasukan musuh akan bermunculan. 
Tujuan utama kamu adalah para Medusa, 
karena jika kamu menjadi batu dan dihantam 
musuh.. Game over.
  Setelah menghabisi semuanya, kamu bisa 
berayun ke posisi berikutnya. Terbanglah 
ke save point untuk melakukan save dan 
ikuti jalan untuk kembali ke ruangan air lagi. 
Pergilah ke arah yang ditunjukkan dan aktifkan 
segitiga merah di lantai untuk menurunkan 
teralis yang menghalangi dinding. Gunakan 
Boots of Hermes untuk naik ke atas dan 
menemui Daedalus.
 Selesai ngobrol, ada jalan kecil di sebelah 
kanan. Jika kamu kelewatan Gorgon Eye, ambil 
dari peti di sini. Gunakan tali yang ada di sisi 
bawah Daedalus untuk menuju ke seberang. 
Berayunlah ke sisi atas dan di akhir, pergilah 
ke sisi kanan untuk mengaktifkan segitiga 
merah berikutnya. Masuki pintu yang baru saja 
terbuka untuk memasuki area berikutnya.
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WALKTHROUGH

THE LABYRINTH

 Save dulu lalu gunakan Head of Helios di 
sisi kiri bawah untuk peti berisi orb merah. 
Aktifkan segitiga merah untuk membalikkan 
posisi kotak, seperti biasa musuh akan 
muncul. Beres dengan mereka, gerbang akan 
terbuka. Di area berikut, gunakan Head of 
Helios untuk menemukan peti emas di sisi kiri. 
Gunakan segitiga merah di sebelah kanan... 
woah! Jebakannya mantap amaat.
 Timing dan kecepatanmu bermain peran 
di sini. Tunggu sampai api kiri mereda dan 
platfom kiri juga berhenti. Secepatnya panjat 
sisi kiri lalu ke platform dan naik ke atas 
sebelum api kembali. Saat kedua platform 
beradu, segera pindah ke sisi kanan. Tunggu 
sampai platfom paling atas menarik diri lalu 
segera naiki dinding. Bergeraklah ke atas agar 
tidak terkena platform berduri lalu ke kiri. 
 Perhatikan timing dan loncat ke atas 
platform untuk mengaktifkan lever yang ada. 
Turun ke bawah, buka dua peti di sebelah 
kanan sebelum memasuki pintu yang baru 
terbuka. Ruangan baru, puzzle baru. Cantiik... 
Setelah membuka peti di kanan, geser obyek 
yang ada ke sisi paling kiri ruangan (dekat 
segitiga merah sebaiknya). Aktifkan segitiga 
merah kemudian geser obyek tadi ke utara. 

 Aktifkan segitiga merah berikutnya dan 
seharusnya obyek tadi sudah berada di sisi 
atas. Naik ke sisi atas dan tarik obyek ini 
ke platform yang akan membuka gerbang. 
Gunakan Boots of Hermes untuk mencapai 
ruang berikutnya. Lagi-lagi aktifkan segitiga 
merah dan musuh akan bermunculan. Namun 
perhatikan juga lantai karena terkadang 
akan muncul tombak-tombak yang akan 
melukaimu. 
 Setelah gelombang pertama beres, seekor 
Harpy akan muncul. Segera gunakan dia 
untuk tungganganmu karena semua lantai 
akan dipenuhi tombak. Kotak akan berputar 
dan gelombang kedua musuh akan muncul. 
Dengarkan suara detak jam, jika detaknya 
makin cepat maka kotak akan berputar dan 
lantai dipenuhi tombak. Manfaatkan Icarus 
Wing untuk menghindar. Beres, pergilah ke 
sisi kanan di mana ada celah. 
 Ikuti jalan yang ada untuk menemukan 
save point lalu hampiri kurungan yang ada. 
Keluarkan Cestus dan hantam Onyx yang 
menghalangimu. Masuk ke dalam untuk 
menemui Pandora. Buka gerbang di dekat 
Pandora, gunakan Head of Helios di sisi kanan 
untuk peti emas lalu ikuti Pandora. Oh ya, 
Pandora cukup pandai menghindari musuh. 
Tolong dia jika benar-benar perlu.

 Hampiri Pandora dan bantu dia naik lalu 
susul dia naik. Di ruangan berikutnya, hadapi 
beberapa Gorgon. Kamu bisa memancing 
mereka untuk saling membekukan. Setelah 
suasana tenang, gunakan Head of Helios 
untuk peti berisi orb merah di sisi kiri. Tarik 
lever di sebelah Pandora dan dia akan masuk 
ke dalam lubang. Aktifkan segitiga merah 
yang baru muncul dan siap-siap.
 Segera bergerak ke sisi kiri, kiri lagi lalu 
ke atas, ke kiri dan ke bawah. Langsung tarik 
lever yang ada untuk menolong Pandora. 
Head of Helios akan memperlihatkan peti 
orb merah di sini. Bantu Pandora mencapai 
lubang di sisi atas lalu susul dia ke atas. 
Anak itu kena masalah lagi dan kamu harus 
bergerak cepat lagi. Ke kiri dan tarik dinding 
yang ada sampai akhir.
 Naik ke atas lalu ke seberang dengan 
melewati kotak kaca dimana Pandora berada. 
Loncat ke dinding sebelah kanan untuk 
menurunkannya kemudian panjat platform 
yang baru muncul. Panjat ke atas, hiraukan 
suara berisik Pandora dan aktifkan segitiga 
merah yang ada. Saat platform yang kamu 
naiki bergerak turun, segera naiki platform 
tersebut. Nggak mau jadi pancake Kratos 
kan?
 Teruskan ke kanan, perhatikan timing agar 
nggak kena balok yang ada di sebelah kanan 
dan secepatnya naik ke atas balok kaca. Putar 
lever yang ada untuk menjatuhkan balok 
kaca dan aktifkan segitiga merah. Turun ke 
bawah dan hancurkan kaca untuk menolong 
Pandora. Sebelum memasuki gerbang yang 
baru terbuka, gunakan Head of Helios di area 
ini untuk peti emas.  Save lalu susul Pandora.

 Maju sedikit setelah event dan habisi 
musuh yang berniat membantaimu, bantai 
mereka duluan. Pertarungan ini akan berjalan 
cukup lama dengan banyaknya variasi 
musuh. Tapi setelah tenang, gunakan Head of 
Helios di sisi kanan untuk peti emas berikut. 
Kalau mau, baca pesan terakhir Daedalus... 
Gimana cara dia nulis ya? Tarik lever dan 
setelah Pandora masuk, naik ke atas untuk 
memeriksa benda bercahaya. 
 Setelah tiba di atas, ikuti Pandora dan 
save gamemu. Hampiri Pandora dan kamu 
akan menjalani mini game terbang lagi. Sama 
seperti sebelumnya, hindari semua halangan 
yang menghadangmu sampai kamu tiba di 
area berikutnya. Jangan terlalu dekat dengan 
rantai raksasa yang ada juga.

 Begitu mendarat, seekor Cerberus akan 
menyambutmu. Cerberus ini agak berbeda 
karena dia bisa memanggil mongrel api dan 
lebih tahan banting. Gunakan Army of Sparta 
jika perlu. Sama seperti Cerberus lain, kamu 
harus memenggal kepalanya satu demi 
satu. Ditengah pertarungan, dua Satyr akan 
bergabung dan membuat pertarunganmu 
semakin sulit. Dodge, block, deflect dan 
magic akan sangat membantu.
 Injak platform yang ada lalu di kanan 
ada peti emas tersembunyi, gunakan Head 
of Helios. Hiraukan dulu rantai yang ada 

THE THREE
 JUDGES
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karena kamu belum bisa melakukan apa pun 
saat ini. Masuki portal biru di kanan lalu ke 
kiri, gunakan Cestus untuk menghancurkan 
Onyx dibelakang kepala salah satu Judge. 
Saat bergerak ke kanan, musuh akan 
bermunculan. Hajar semuanya!
 Ke kanan dan gunakan Head of Helios 
untuk menemukan peti emas berikutnya. 
Terus ke kanan dan hancurkan Onyx 
berikutnya. Ke kanan lalu ke kiri, Head of 
Helios ke sisi kiri setelah lorong pendek untuk 
peti emas berikut. Di sini kamu akan kembali 
dihadang musuh, jadi habisi mereka lalu 
memanjatlah turun untuk menghancurkan 
Onyx yang terakhir.
 Kembali ke platform, save game dulu 
sebelum menghancurkan Onyx yang ada di 
rantai. Lihat event yang muncul dan kamu 
akan menjalani kembali mini game terbang 
itu. Untungnya kali ini lebih cepat, sialnya 
kamu harus mendengar teriakan-teriakan 
Pandora yang bikin sakit telinga. Beres 
dengan event, sebaiknya kamu melakukan 
save kemudian gunakan kaitan yang ada 
untuk menaiki rantai. Teruuuuuuuuuus 
sampai puncak.
 Perjalananmu hampir berakhir. Tiba di 
Flame of Olympus, naiki tangga yang ada 
kemudian putar lever yang ada untuk menarik 
Labyrinth. Lihat sederetan event yang ada 
dan bersiaplah untuk pertarungan melawan 
pemimpin Dewa, Zeus.

FINAL BOSS: ZEUS
 Pertarungan Zeus akan berjalan 
cukup panjang dan melelahkan. 
Ronde pertama Zeus tidak terlalu 
sulit. Saat dia terbang, serangannya 
bisa dihindari dengan mundur. 
Serang saat dia mendarat dan 
saat tangannya bercahaya, segera 
deflect untuk menstun dia. Kamu 
bisa memberikan beberapa combo 
kepadanya. Block dan deflect adalah 
kunci kemenanganmu. Untuk 
senjata, saya sarankan Nemesis Whip 
atau Blade of Exile dengan status 
maksimal.
 Hajar dia terus sampai muncul 
tombol O lalu siap-siap menekan 
sederetan QTE untuk menghajar 
Zeus. Di bagian kedua, Zeus punya 
jurus baru. Deretan petir dari 
lantai, cukup lakukan block. Dia 
juga bisa melayang lalu langsung 
menerjang, segera mundur 
untuk menghindarinya. Teruskan 
menyerang Zeus sampai tombol O 
berikutnya muncul. Tekan QTE  yang 

muncul lalu lihat event yang cukup panjang.
 Pergilah ke sisi kanan dan kamu bisa 
melakukan save untuk yang terakhir kalinya. 
Ke luar untuk menemui Zeus dan kamu akan 
meneruskan pertarungan. Area yang ada 
lebih luas sehingga Zeus bebas bergerak, ini 
berita buruk bagimu. Dia gesit dan cukup 
kuat, gunakan Blade of Exile atau Nemesis 
Whip untuk melukainya. Jangan lupa deflect 
saat dia mengeluarkan petirnya.
 Di tengah pertarungan, kamu akan 
kedatangan tamu. Ikuti saja jalan yang 
ada sampai kamu tiba di Heart of Gaia. 
Keluarkan Cestus dan hantam Onyx yang 
ada kemudian gunakan busurmu untuk 
membakar akar yang menghalangi. 
Hajar jantung Gaia sampai Zeus kembali 
muncul. Dia akan lebih merepotkan dari 
sebelumnya. Zeus bisa menciptakan clone 
dirinya, dan semakin banyak, akan semakin 
menyebalkan. 
 Untuk menemukan Zeus yang asli, 
temukan yang kainnya berkibar-kibar. 
Deflect lagi untuk mengembalikan petirnya 
dan saat dia terbang, lakukan double 
jump karena dia akan mengeluarkan 
semacam shock wave ke semua area. Saat 
jantung Gaia bersinar merah, Zeus akan 
menghajarnya dan menyedot orb hijau 
untuk menyembuhkannya. Cegah ini dengan 
menyerangnya!

 Kamu bisa memanen orb hijau dengan 
cara yang sama, tapi kamu akan berlomba-
lomba dengan Zeus. Jadi siapa cepat, dia 
dapat. Zeus sulit untuk di air combo, jadi 
kamu harus bertahan dengan combo biasa. 
Gunakan senjata yang menurutmu paling ok. 
Nemesis Whip cukup disarankan. Manfaatkan 
juga Rage of Sparta dan Army of Sparta. 
Pertarungan ini akan sangat melelahkan, jadi 
jangan lengah.
 Makin turun HP-nya, makin agresif Zeus. 
Dia bisa menciptakan banyak clone sekaligus 
dan memerintahkannya untuk menyerbumu 
bersamaan. Army of Sparta akan sangat 
membantu untuk menghabisi clone yang ada. 
Pertahankan strategi yang sama, ambil orb 
hijau duluan dari jantung Gaia saat berwarna 
merah sebelum keduluan Zeus dan cepat 
atau lambat, akan muncul tombol O di atas 

kepala Zeus. Tekan saja QTE yang muncul 
setelahnya.

 Belum selesai. Tekan saja QTE saat 
kamu berada di tangan Zeus. Ditengah 
kegelapan ini, ikuti jalan yang ada 
sampai kamu menemukan semacam 
altar. Setelah altar, temui jejak darah 
dan ikuti. Setiap kali kamu menemukan 
sesuatu, tekan R1 untuk memeriksanya. 
Pandora akan memberikan lentera 
untukmu, teruskan perjalananmu. 
Hampiri istri dan anak Kratos kemudian 
tekan R1.
 Lakukan hal yang sama saat kamu 
bertemu Athena. Lanjutkan sampai 
kamu tiba di tebing dan loncat ke 
bawah. Temukan lenteramu dan ikuti 
cahaya biru yang ada. Kamu akan 
menemukan Pandora’s Box. Buka dan 
kamu akan kembali menghadapi Zeus. 
Hantam saja dia dan tekan QTE yang 
muncul untuk memenuhi layar dengan 
hasil ’karya’mu. Teruskan menekan QTE 
sampai permainan berakhir.

CONGRATULATIONS! YOU JUST BEAT 
GOD OF WAR III!
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BONUS PLAY ITEM
 Ada beberapa item langka yang bisa kamu pungut 
sepanjang permainan. Tiap item akan memberikan 
beberapa manfaat yang baru bisa kamu rasakan 
setelah kamu menamatkan game. Sayangnya, saat 
kamu menggunakan item-item ini, kamu tidak bisa 
mendapatkan Trophy. Berikut adalah daftar item 
dan gunanya. Lokasinya sudah disinggung sepanjang 
walkthrough.

Aphrodite’s Garter – Kamu bisa menggunakan 
Blades of Athena.
Daedalus’s Schematics - Infinite Item Meter.
Hades’ Helm - Max Health, Magic dan Item Meters. 

Helios’ Shield - Combo meter langsung dikalikan 3.
Hephaestus’ Ring – Semua QTE aktif dengan 
otomatis.
Hera’s Chalice – Mengurangi health meter perlahan-
lahan. Item pembawa sial. 
Hercules’ Shoulder Guard – Mengurangi 
penerimaan damage sebanyak 1/3 nya. 
Hermes’ Coin – Orb merah yang didapatkan akan 
dikalikan 10x.
Poseidon’s Conch Shell - Infinite Magic.
Zeus’ Eagle - Infinite Rage of Sparta.

UNLOCKABLES

- Challenges of Olympus – Tamatkan game.
- Combat Arena – Selesaikan semua tantangan 
yang ada.
- Chaos difficulty – Tamatkan game dengan tingkat 
kesulitan apa pun.
- Fear Kratos Costume - Tamatkan game dengan 
tingkat kesulitan apa pun.

TROPHY

aMazed (Gold) – Selesaikan the Labyrinth tanpa 
dying (alias sekarat).
Are You Horny to Win? (Silver) – Kumpulkan semua 
Minotaur Horn.
Bloody Hell (Bronze) – Penuhi tubuh Kratos dengan 
500 ember darah musuh (lihat di status).
Burnt to a Crisp (Bronze) – Dapatkan Bow of Apollo.
Eye Candy (Silver) – Kumpulkan semua Gorgon Eye. 
Feather Plucker (Silver) – Kumpulkan semua Phoenix 
Feather.
Freezer Burn (Silver) - Mendapatkan Boreas 
Icestorm.
Handy Man (Bronze) – Memutuskan tangan Gaia 
saat keluar dari Underworld.
Hit Man (Bronze) – Mendapatkan 1000-hit combo.
Hitting Your Stride (Bronze) – Melakukan Upgrade 
senjata apa pun. 
Hooker (Silver) – Membunuh Hades.
I didn’t do it… But I wish I did (Bronze) – Membunuh 
Poseidon Princess.
It’s getting hot in here… (Bronze) – Membakar 100 
musuh dengan menggunakan Bow of Apollo.
King of the Hill (Platinum) – Mendapatkan semua 
Trophy.
Ladies Man (Bronze) – Menjalankan Mini Game 
Aphrodite dengan sukses.
Maxed Out! (Silver) – Melakukan upgrade maksimal 
semua senjata.
Mr. Hand (Bronze) - Menemukan rahasia kamar 
‘Hades Arm’

Nice Tan (Bronze) – Membutakan 100 musuh dengan 
Head of Helios.
No Guts, No Glory (Bronze) – Lakukan QTE ke 3 
Centaur General.
Obedience School (Bronze) – Tendang 50 Hound.
Open Sesame (Bronze) – Membuka Gates of 
Tisiphone.
Priceless (Gold) – Mendapatkan semua item dari para 
dewa.
Releasing the Floodgate (Bronze) – Membunuh 
Poseidon.
Rescue Me (Bronze) - Menolong Pandora.
Retribution (Silver) - Membunuh Zeus.
Rip One! (Bronze) – Melakukan QTE terhadap 1 
Olympus Sentry.
Seeing things from a different perspective (Silver) 
– Menyelesaikan puzzle Olympus Garden.
Shine Lord (Bronze) – Membunuh Helios.
Shoe Delivery (Bronze) – Membunuh Hermes.
Sibling Rivalry (Silver) – Membunuh Hercules.
Souled Out (Bronze) – Memanggil semua Soul saat 
menggunakan Claws of Hades.
Three Wise Men (Bronze) – Menyelesaikan tantangan 
Three Judges.
Titan Slayer (Silver) – Membunuh Cronos.
Unhuman (Gold) – Menyelesaikan Titan Mode.
Up to the Challenge (Gold) – Menyelesaikan 
Challenge of Olympus.
Vengeance Complete (Gold) – Menamatkan God of 
War III.

WEAPONS

BLADES OF ATHENA
 Tidak bisa diupgrade, kamu hanya bisa 
menggunakannya di bagian awal. Senjata ini akan 
menghilang setelah kamu mengalahkan Poseidon 
dan tiba di River of Styx.

BLADES OF EXILE
 Didapatkan saat memasuki Underworld, 
pengganti Blades of Athena.

Level 1 
- Plume of Prometheus: (Kotak, Kotak, Segitiga).
- Olympic Fury (Kotak 6x). 
- Olympic Ascension (Tahan Segitiga).
- Combat Grapple (L1 + O).
-  Army of Sparta (R2)

Level 2 (Orb merah yang dibutuhkan: 4000)

- Meningkatkan damage yang ditimbulkan. 
- Cyclone of Chaos (L1 + Kotak).
- Cyclone of Chaos (L1 + Kotak di udara).
- Argo’s Ram (L1 Parry + Kotak)

Level 3 (Orb merah yang dibutuhkan: 7000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Valor of Hercules (Segitiga, Segitiga, Kotak).
- Hyperion Fury (Tahan Kotak). 
- Athena’s Wrath (Evade, Segitiga).
- Army of Sparta Lv. 2 (R2)

Level 4 (Orb merah yang dibutuhkan: 8000)
- Cyclone of Chaos Level 2 (L1 + Tap Kotak). 
- Tartarus Rage (L1 + Segitiga).
- Tartarus Rage (L1 + Segitiga di udara).

Level 5 (Orb merah yang dibutuhkan: 10000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan. 
- Tartarus Rage Lv. 2 (L1 + Tahan segitiga). 
- Army of Sparta Lv. 3 (R2 + Tap O).

CLAWS OF HADES

Level 1
- Hades Agony (Kotak 5x). |
- Hades Curse (Segitiga 3x).
- Hades Ascension (Tahan segitiga).
- Soul Rip (L1 + O).
- Soul Summon (R2): Cerberus Mongrel, Olympus  
 Sentry, Olympus Archer.

Level 2  (Orb merah yang dibutuhkan: 3000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Tormenting Lash (L1 + Kotak).
- Tormenting Lash (L1 + Kotak di udara)

Level 3 (Orb merah yang dibutuhkan: 5000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan. 
- Hades Bane (Evade + Segitiga).
- Soul Summon Level 2 (R2): Chimera, Gorgon   
 dan Olympus Fiend.

Level 4 (Orb merah yang dibutuhkan: 6000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Unending Sorrow (L1 + Segitiga).
- Unending Sorrow (L1 + Segitiga di udara).
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Level 5 (Orb merah yang dibutuhkan: 9000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Soul Summon Lv. 3 (R2): Cyclops Berserker, Siren  
 Seductress dan Centaur General.

NEMEAN CESTUS

Level 1
- Triumphant Labor (Kotak 3x). 
- Erymanthion Rage (Segitiga 2x).
- Augean Stampede (Tahan Kotak).
- Augean Stampede (Tahan Kotak di udara).
- |Brutal Ascension (Tahan segitiga).
- |Ferocious Bite (L1 + O).
- Fercoius Bite (L1 + O di udara).
- |Nemean Roar (R2).

Level 2 (Orb merah yang dibutuhkan: 3000)
- Vicious Maul (L1 + Kotak).
- Vicious Maul (L1 + Kotak di udara).

Level 3 (Orb merah yang dibutuhkan: 5000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Savage Charge (Evade + Segitiga).
- Nemean Roar Lv. 2 (R2).

Level 4  (Orb merah yang dibutuhkan: 6000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Crushing Strike (L1 + Segitiga).
- Crushing Strike (L1 + Segitiga di udara).

Level 5  (Orb merah yang dibutuhkan: 8000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Nemean Roar Lv.3 (R2).

NEMESIS WHIP 

Level 1
- Furious Contempt (Kotak 5x).
- Harsh Penance (Segitiga 2x).
- Righteous Tirade (Tahan Kotak). 
- Righteous Ascension (Tahan segitiga).
- Surging Lash (L1 + O).

- Surging Lash (L1 + O di udara). 
- Nemesis Rage (R2) 

Level 2 (Orb merah yang dibutuhkan: 3000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Severe Judgment (L1 + Kotak).
- Severe Judgment (L1 + Kotak di udara).
- Meningkatkan durasi Righteous Tirade (Tahan   
 kotak).
- Meningkatkan durasi Righteous Ascension (Tahan  
 segitiga).

Level 3 (Orb merah yang dibutuhkan: 5000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan. 
- Avenging Strike (Evade + Segitiga).
- Meningkatkan durasi Righteous Tirade (Tahan   
 Kotak).
- Meningkatkan durasi Righteous Ascension (Tahan  
 Segitiga).

Level 4 (Orb merah yang dibutuhkan: 6000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Deadly Reprisal (L1 + Segitiga).
- Deadly Reprisal (L1 + Segitiga di udara). 
- Meningkatkan durasi Righteous Tirade (Tahan   
 Kotak).
- Meningkatkan durasi Righteous Ascension (Tahan  
 Segitiga).

Level 5 (Orb merah yang dibutuhkan: 8000)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Nemesis Rage Lv. 3 (R2).
- Meningkatkan durasi Righteous Tirade (Tahan   
 Kotak).
- Meningkatkan durasi Righteous Ascension (Tahan  
 Segitiga).

ITEM

BOW OF APOLLO

Level 1
- Flame Burst (L2 + Kotak). 
- Fiery Inferno (L2 + Tahan Kotak)

Level 2 (Orb merah yang dibutuhkan: 2500)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.

HEAD OF HELIOS

Level 1
- Solar Beam (L2).
- Solar Flash (L2 + Segitiga).
- Solar Flare (L2 + Tahan segitiga).

Level 2 (Orb merah yang dibutuhkan: 2500)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.

BOOTS OF HERMES

Level 1
- Hermes Dash (Evade di udara).
- Hermes Rush (L2 + X).

Level 2 (Orb merah yang dibutuhkan: 2500)
- Meningkatkan damage yang ditimbulkan.
- Hermes Jest (L2 + Tahan X).
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