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بازی  Bloodborneی(ک ش(اهکار در در تم(ام زمین(ه ه(ا ب(ود .ب(ازی ک(ه یک(ی از بینق(ص تری(ن عن(اوینی
اس((ت ک((ه در نس((ل هش((تم منتش((ر ش((ده اس((ت و در ت((ک ت((ک بخ((ش ه((ای خ((ود از گرافی((ک و گیمپل((ی
گرفت((ه ت((ا ص((داگذاری و  ...کیفی((ت ف((وق الع((اده ب((الیی دارد و ش((هر  Yharnamیک((ی از مخ((وفترین
ش((هرها و محیطه((ایی اس((ت ک((ه ت((ا ب((ه ح((ال بازیه((ای رایانه ای ب((ه خ((ود دیدهان((د .ارزش تک((رار ای((ن
ش((اهکار بس((یار بس((یار بالس((ت و ح((تی ب((ا وج((ود باره((ا ب((ازی ک((ردن  ،Bloodborneب((ه هی((ج وج((ه ای((ن
عنوان برای ما خسته کننده نمیشود و باز ه(م دوس(ت داری(م ت(ا آن را تجرب(ه کنی(م .ب(ا ت(وجه ب(ه ای(ن
موض((وع تص((میم گرف((تیم ت((ا ب((ا ت((وحه ب((ه ش((ناخت و تس((لط ک((املی ک((ه از ای((ن عن((وان داری((م و ترجم((ه
مطالب و راهنماهای خارجی ،یک راهنمای قدم به قدم فارسی در م(ورد تم(امی مراح(ل ای(ن عن(وان و
نح((وه پیش((روی در آن ه((ا و مب((ازه ب((ا ب((اس ه((ا و  ....ب((ه ص((ورت ج((امع و ب((ه زب((ان فارس((ی ب((رای ش((ما
عزیزان تهی کنیم .لزم به ذکر است ک(ه ای(ن راهنم(ا از ان جه(ت اختصاص(ی گبمفاس(ت ک(ه مانن(د آن
به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطع(ا بخ(ش ه(ای زی(ادی
از این مطالب با توجه ب(ه اطلع(ات و نوش(ته ه(ای انگلیس(ی و راهنماه(ای ای(ن ب(ازی نوش(ته و ترجم(ه
شده اند ،اما در ایران این راهنم(ای فارس(ی نوش(تاری و ق(دم ب(ه ق(دم  Bloodborneب(رای اولی(ن ب(ار
تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.
اگر دوباره قصد دارید این بازی را انجام دهید با کمک این راهنم(ا م(ی توانی(د ب(ه برخ(ی نک(اتی ک(ه
شاید در دفعات قبلی متوجهشان نبوده اید دست پیدا کنید و تمام موارد مخفی و آیتم های مهم و
پنهان در بازی را کامل بشناسید .اگر هم که می خواهید بازی را از ابتدا برای اولین ب(ار اغ(از کنی(د و
تا به حال به خاطر سختی بازی و ...می ترسیده اید ،اکنون ب(ا ای(ن راهنم(ای فارس(ی و ق(دم ب(ه ق(دم،
احساس بهتری برای شروع بازی داشته باشید اف(راد و بازیب(ازان بیش(تری بتوانن(د پ(ای ب(ه ای(ن دنی(ای
شاهکار بگذارند و قطعا بعد از این بازی است که تازه عاش(ق دارک س(ولز ه(م خواهن(د ش(د .در اب(ن
راهنما از شروع بازی به صورت مرحله ب(ه مرحل(ه تم(امی بخ(ش ه(ای ب(ازی ک(امل ق(دم ب(ه ق(دم ش(رح
داده خواهن(د ش(د ت(ا در نه(ایت ک(املترین راهنم(ای نوش(تاری ج(امع فارس(ی ب(رای ای(ن ب(ازی ب(ه دس(ت
اید و اختصاصا توس(ط گیمف(ا ب(ه ش(ما تق(دیم گ(ردد .امی(دوارم ک(ه ای(ن راهنم(ای ق(دم ب(ه ق(دم و ج(امع
 Bloodborneکه برای اولی(ن ب(ار توس(ط گیمف(ا ب(ه زب(ان فارس(ی تهی(ه م(ی ش(ود م(ورد رض(ایت و ت(وجه
شما عزیزان قرار بگیرد و این راهنما بتواند گاهی به کمک ش(ما بیای(د .لزم ب(ه ذک(ر اس(ت قب(ل از آن
که بخواهیم وارد راهنمای قدم به قدم از شروع بازی شویم و پیشروی در مراح(ل را آغ(از کنی(م بای(د
برخی از موارد مهم در بازی را برای شما عزیزان شرح دهیم تا بعد از آن وارد راهنمای قدم ب((ه ق((دم
بازی شویم.
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نگاهی به کاوننت های بازی:
در ب(((ازی  Bloodborneش(((اهد وج(((ود  ۳ع(((دد ک(((اوننت هس(((تیم ک(((ه البت(((ه ب(((ه نس(((بت س(((ری س(((ولز
تعدادش((ان بس((یار کم((تر اس((ت .ای((ن  ۳ک((اوننت ش((امل the Hunter of Hunters, the Cainhurst
 Vilebloodsو  the Executionersهستند که هر کدام عقاید و روش کار خود و ایتم مخصوص به
خود را دارند و به شکلی متفاوت از بقیه می توان در آن ها پیشرفت کرد .در این بازی"پیوستن" ب((ه
یک کاوننت یا فرقه ،ب(ه معن(ای مجه(ز ک(ردن ایت(م ی(ا  Runeآن فرق(ه اس(ت ک(ه البت(ه آن را از ابت(دا در
اختیار ندارید .برای کسب این ایتم باید پروسه عضویت در آن فرق(ه ک(ه ش(امل انج(ام ی(ک م(اموریت
جانبی است را آغاز کنید تا نهایتا به عنوان پاداش ایتم مربوطه را کسب نمایید .ش(ما در ط(ول ب(ازی
به راحتی می توانید بین کاوننت ه(ای مختل(ف س(وئیچ کنی(د ک(ه ب(رای ای(ن منظ(ور بای(د ب(ه Hunter’s
 Dreamبروی((د و در قس((مت مرب((و rب((ه  covenant runeآن قطع((ه ای را ک((ه مرب((و rب((ه ک(اونن م((ورد
نظرتان است مجهز کنید .حال نگاهی به  ۳کاوننت بازی می اندازیم:

Hunter of Hunters
اولین کاوننتی در بازی که می توانید عضو ان شوید و با رئیس آن برخ((ورد م(ی کنی(د همی(ن ک(اوننت
است .هدف اص(لی ای(ن فرق(ه ش(کار ک(ردن ش(کارچیانی اس(ت ک(ه در ط(ول زم(ان ب(ه “”blood-addled
تبدیل شده اند و به جان بیگناهان افتاده اند .اعضای این فرقه گاها به دنیای دیگر ش(کارچیانی ک(ه
مرتک(ب گناه(ان و اش(تباهاتی ش(ده ان(د ،احض(ار م(ی ش(وند )بازیب(ازان دیگ(ر( ت(ا آن ه(ا را تن(بیه کنن(د.
برای عضویت در این فرقه باید با رئیس این فرقه یعنی  Eileen the Crowکه در همان اوای(ل ب(ازی
وی را می بینید صحبت کرده و خط ماموریت وی را کامل انجام دهید تا ایتم مربو rبه این کاوننت
را به دست آورید .این م(اموریت در راهنم(ای ق(دم ب(ه ق(دم ک(ل مراح(ل ب(ازی ب(رای ش(ما توض(یح داده
خواهد شد.
خ(ط م(اموریت ای(ن ک(اوننت چن(د مرحل(ه دارد ک(ه یک(ی از آنه(ا ب(ه ط(ور مث(ال کم(ک ب(ه رئی(س فرق(ه در
کشتن شکارچی به ن(ام هن(ری در منطق(ه ای ک(ه قبل ب(ا پدرگاس(کوئین مب(ارزه ک(رده بودی(د ،اس(ت ک(ه
البته باید بسیار مواظب باشید در حی(ن ک(ه ه(ر دو داری(د ب(ه هن(ری حمل(ه م(ی کنی(د احتم(ال ای(ن ک(ه
ضربه شما به  Eileenنیز برخ(ورد کن(د و زی(اد اس(ت و ای(ن گ(ونه وی دش(من ش(ما خواه(د ش(د و هی(چ
راه بازگش((تی نی((ز وج((ود ن((دارد و بای((د او را بکش((ید .به((تر اس((ت ک((ه از قف((ل ک((ردن ب((ر روی هن((ری و
استفاده سیستم سلح گرم و ضد حمله بر روی او استفاده کنید تا صربه هایتان به  Eileenبرخ((ورد
نکند .همچنین اگر بعد از انجام مراحل این خط ماموریت اصل به دیدن  Eileenنروید و با او ح((رف
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نزنید و به او گزارش ندهید هم وی دشمن شما خواهد شد و به ش(ما حمل(ه خواه(د ک(رد ک(ه مب(ارزه
اسانی نیز تخواهد بود.

Cainhurst Vilebloods
اگر در بازی توانسته باشید به قصر  Forsaken Cainhurstدسترسی پیدا کنید می توانی(د از طری(ق
ص(((((حبت ب(((((ا  Annalise, Queen of the Vilebloodsک(((((ه رئی(((((س ای(((((ن ک(((((اوننت اس(((((ت ب(((((ه
عض((ویت  Cainhurst Vilebloodsدر ایی((د ..نح((وه دسترس((ی ب((ه ای((ن قص((ر در راهنم((ای مراح((ل ب((رای
ش((ما عزی((زان توض((یح داده خواه((د ش((د ام((ا ب((ه ط((ور خلص((ه اینگ((ونه اس((ت ک((ه بع((د از شکس((ت ب((اس
 Martyr Logariusدر هم((ان مح((ل ت((اجی را ب((ر زمی((ن م((ی افت((د ب((ه س((ربگذارید ت((ا ی((ک درب ن((امرئی
برایتان ظاهر شود و بتوانید به داخل قصر بروید و سپس کنار ف(انوس از  Kneel gestureاس((تفاده
کنید تا بتوانید با ملکه صحبت کنید .ایتم یا  Runeمربو rبه این کاوننت  Corruption Runeاست
ک(ه بای(د ان را تجهی(ز ک(رده باش(ید ت(ا ب(ا کش(تن ش(کارچیان  Blood Dregبگیری(د .م(اهیت اص(لی ای(ن
فرقه بر اساس مب(ارزات  PvPو  invasionق(رار دارد .بعض(ویت در ای(ن فرق(ه در درج(ه اول Respect
 gestureرا دریافت می کنید و در درجه دوم این فرقه  Deep Respectرا فرا می گیرید.
اگر عضو این فرقه باشید و سعی کنید یک همکار کو آپ احضار کنید به احتمال خیلی زیاد یک نفر
از فرق((ه  Executionersک((ه دش((منتان هس((تند را احض((ار خواهی((د ک(رد .اعض((ای ای((ن فرق((ه ش((کارچیان
فرصت طل(بی هس(تند ک(ه درج(ه و مق(ام آنه(ا ب(ا جم(ع ک(ردن ایتم(ی ب(ه ن(ام  Blood Dregافزای(ش م(ی
یابد .این ایتم از کشتن دیگر شکارچیان به دست می ای(د ،چ(ه دیگ(ر بازیب(ازان و چ(ه  NPCه(ا .ب(رای
ج(((وین ش(((دن ب(((ه  PvPو  invasionه(((ای مرب(((و rب(((ه ای(((ن فرق(((ه ب(((ا ملک(((ه ص(((حبت کنی(((د و بع(((د از
ان  Blood Dregهایی را ک(ه ب(ه دس(ت م(ی آوری(د ب(ه او تق(دیم نمایی(د .ش(ما م(ی توانی(د لیس(ت تم(ام
اعضا و افرادی که ت(اکنون عض(و ای(ن ک(اوننت هس(تند را در  Vileblood Registerمش(اهده کنی(د ک(ه
در قصر  Forsaken Cainhurstپی(دا م(ی ش(ود ،Alfred .یک(ی از شخص(یت ه(ای غی(ر قاب(ل ب(ازی ای(ن
عن((وان ک((ه رئی((س فرق((ه  Executionersنی((ز هس((ت ،دش((من ملک((ه و ای((ن فرق((ه اس((ت و ممک((ن اس((ت
ملک((ه را کش((ته باش((د ک((ه م((ی توانی((د مج((ددا وی را زن((ده کنی((د )روش ای((ن ک((ار در راهنمم((ای مراح((ل
توضیح داده خواهد شد(

Executioners
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مانند فرقه  ،Hunter of Huntersکاوننت  Executionersنیز کارش شکار شکارچیان است اما ی(ک
قانون کامل مشخص دارند" :اعضای  Cainhurst Vilebloodsباید بمیرند ".ماهیت اصلی ای(ن فرق(ه
مانن((د  Cainhust Vilebloodsب((ر اس((اس مب((ارزات  PvPو  invasionق((رار دارد ام((ا ان ه((ا قس((م ی((اد
ک((رده ان((د ک((ه تم((ام  Cainhust Vilebloodsرا از بی((ن ببرن((د .اگ((ر عض((و ای((ن فرق((ه باش((ید و یک((ی از
اعض((ای  Cainhurst Vilebloodsس((عی کن((د ی((ک همک((ار ک((و آپ احض((ار کن((د احتم((ال دارد ش((ما ب((ه
دنیای او احضار شوید و می توانید مانند حالتی که به دنیای او حمله کرده اید ،به وی اسیب بزنید.
نکته هم اینجاست که شما مثل یک همکار کواپ برای او ظاهر م(ی ش(وید و ممک(ن اس(ت او ب(ه ای(ن
پیام که می گوید شما دشمنش هس((تید دق((ت نکن((د و ان را نخوان((د Alfred .یک((ی از شخص((یت ه((ای
غیر قابل بازی این عنوان ،رئیس فرقه  Executionersاس((ت و دش((من ملک((ه Annalise, Queen of
 the Vilebloodsکه قصد کشتن او را دارد.
ب(رای عض(ویت در ک(اوننت  Executionersبای(د ب(ا الف(رد ص(حبت ک(رده و خ(ط م((اموریتی وی را انج(ام
دهید که انجام این ماموریت در بخش راهنمای مراحل برای شما شرح داده خواهد شد .اولی((ن ب((ار
الف((رد را در مح((وطه بیرون(ی  Tomb of Oedonخواهی((د ی(افت ک(ه بای((د ب((ا وی ص(حبت کنی(د و Pray
 gestureرا دریافت نمایید .برای تکمیل این خط ماموریتی در انتها باید ملکه بمیرد )الف(رد او را م(ی
کشد( اما فکر نکنید که عضویت در یکی از این دو فرقه باعث قطع دیگری می شود زیرا اگر از روی
جن((ازه ملک((ه بقای(ای او را برداری((د م(ی توانی(د بع((دا او را زن((ده کنی(د و مراح((ل عض((ویت در Cainhurst
 Vilebloodsرا نیز انجام دهید .وق(تی ک((ه خ(ط م((اموریت الف(رد تکمی((ل م(ی ش((ود او در هم(ان مح((ل
قصر نزدیک جنازه ملکه به شما  Roar gestureو همینطور  Wheel Hunter Badgeرا می دهد که
ای((ن ایت((م خری((د  Logarius’ Wheelو  Gold Ardeoرا ممک((ن م((ی کن((د .اگ((ر بع((د از پای((ان ای((ن خ((ط
ماموریت به همانجایی بروید که اولین بار الفرد را دیدی(د جن((ازه وی را مش((اهده خواهی(د ک((رد و م(ی
توانید  Radiance runeکه ایتم مربو rبه این فرقه است را بردارید.

نحوه کسب و استفاده از آیتم Insight
در بازی  Bloodborneیک واحد پولی دیگر غیر از بلد اکو ها به نام  Insightنی(ز معرف(ی م(ی ش((ود.
با این ایتم شما می توانید از فروشگاه مخصوصی ک((ه در بی((رون  chapelدر  Hunter’s Dreamق((رار
دارد ب(((ا خ(((رج ک(((ردن  ،Insightایت(((م ه(((ای مختلف(((ی مث(((ل لب(((اس ه(((ا و س(((لح ه(((ایی خ(((اص را ک(((ه ب(((ا
بلداکوها قابل خرید نیستند خریداری کنید.
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تعداد  Insightبه ن(وعی می(زان آگ(اهی و اطلع(ات ش(ما از غی(ر انس(ان هاس(ت ک(ه ب(ا گش(ت و گ(ذار و
کشتن آنها به دست اورده اید
ای(((ن آیت(((م البت(((ه پیچی(((دگی کم(((تری نس(((بت ب(((ه  Humanityدر دارک س(((ولز و  World Tendencyدر
دیم(((ونز س(((ولز دارد .چگ(((ونه  Insightکس(((ب کنی(((م Iچگ(((ونه  Insightف(((ارم کنی(((م Iنح(((وه اس(((تفاده
از  Insightچگ((ونه اس((ت Iاینه((ا م((واردی هس((تند ک((ه در ادام((ه ب((رای ش((ما عزی((زان ب((ا ذک((ر چن((د م((ورد
ساده گفته خواهند شد.

برای چه به  Insightنیاز دارید


شما یک  Insightنیاز دارید تا بتوانید لول اپ کنید و عروسک زنده شود.



ش((ما ی((ک  Insightنی((از داری((د ت((ا گروه((ی از  Messengerه((ا در  Hunter's Dreamنزدی((ک
عروسک ظاهر شوند و به شما  Beckoning Bellو  Silencing Blankرا بدهند.



ه((((((((((ر ی((((((((((ک ع((((((((((دد  ،Insightاز می((((((((((زان  Beasthoodم((((((((((ی کاه((((((((((د .اس((((((((((تفاده از آن
برعکس ،میزان  Beasthoodرا بال می برد.



هر یک عدد  Insightمیزان دفاع و مقاومت در برابر  Frenzyرا کم میکند.



ب((ا ی((ک ع((دد  Insightدش((منان  Mad Oneدر مب((ارزه ب((ا  Witch of Hemwickظ((اهر م((ی
شوند و اگر این ایتم صفر باشد آنها در مبارزه ظاهر نخواهند شد.



شما  Insight ۱۰نیاز دارید تا بتوانید از فروشگاه  Insight Bath Messengerخرید کنید.



با داشتن  ۱۵عدد عدد  Insightو بالتر Church Doctor ،ها در  Cathedral Wardش(روع
به پرتاب  projectileهایی از لمپ های خود به سمت شما می کنند.



ب((((ا داش((((تن  ۱۵ع((((دد ع((((دد  Insightو ب((((التر Gehrman ،ک((((ه بی((((رون از خ((((انه در Hunter's
 Dreamخوابیده است در خواب صحبت می کند.



ب(((ا داش(((تن  ۱۵ع(((دد ع(((دد  Insightو ب(((التر Mad One ،ه(((ا در من(((اطق مختل(((ف Hemwick
 Charnel Laneظاهر می شوند البته بعد از فهمیدن پسوورد.



شما باید  Insight ۳۰داشته باشید قبل از این که به دنیای بازیباز دیگری حمله کنید.



در تعدادهای خاص و مشخصی از  ،Insightمانند  ،۱۵دشمنان قدرتمندتر می شوند.



تعداد  Insightبالتر از  ۴۰باعث می ش((ود ت((ا موج((ودات غ((ول پیک((ر  Lesser Amygdalaدر
منطقه  Cathedral Wardو دیگر مناطق که از ساختمان ها آوی(زان هس(تن ب(رای ش((ما قاب((ل
دیده شدن شوند.
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تع((داد  ۵۰ع((دد  Insightب((اعث تIیی((ر در  Hunter's Dreamم((ی ش((ود ح((تی قب((ل از ای((ن ک((ه
بازی را به فاز  blood moonبرده باشید.



معمول وقتی که تعداد  Insightها از  ۶۰عدد بالتر می رود صدای گریه یه نوزاد از فواص((ل
دور در تمام مناطق بازی غیر از  Hunter's Dreamشنیده می شود.

البته گفته می شود که موارد دیگری نیز به تع((داد ای((ن الیت(م ش((ما بس((تگی دارن((د ام((ا در ح((ال حاض((ر
چیزی ثابت نشده است .حال بد نیست بدانیم با این ایتم چه کار باید بکنیم.


ش((ما م(ی توانی((د ب((ا  Insightاز فروش((گاه  Insight Bath Messengerک((ه در بی((رون chapel
در  Hunter’s Dreamقرار دارد ،خرید کنید.



شما می توانید یک  Insightخرج کنید تا از بازیبازان دیگر برای  Co opکمک بطلبید.



بع((د از اپ((دیت  ۱٫۰۷ب((ازی ،م((ا ب((رای ب((ه کم((ک طلبی((دن  Old Hunterه((ا ب((ا اس((تفاده از old
 Hunter Bellباید یک  Insightمصرف کنید.



برخ((ی دش((منان خ((اص مانن((د "مIزخوره((ا" از ش((ما  Insightم((ی دزدن((د و قاب((ل بازگش((ت ه((م
نیست.

لزم به ذکر است که تعداد  Insightهای شما ب((ا مرگت(ان کاس((ته نخواه((د ش((د و اگ(ر نی((ز ب(رای کم(ک
طلبی((دن از ی((ک بازیب((از دیگ((ر آن را خ((رج کنی((د و در نه((ایت ان بازیب((از ب((ه خ((اطر مش((کلت ن((ت ی((ا ه((ر
دلیل دیگری موفق به آم((دن ب((ه دنی(ای ش((ما نش((ود ای((ن ایت(م از ش((ما کس(ر نخواه((د ش((د و تنه(ا وق((تی
خرج می شود که بازیباز به دنیای شما وارد شود.

به دست اوردن Insight
شما می توانید نهایتا تا  ۹۹عدد  Insightرا همراه خود داشته باشید .این ایتم از راه های زیر به
دست می اید:


یک عدد  Insightبرای ورود به منطقه مبارزه با باس داده می شود.



دو عدد  Insightبرای شکست هر باس داده می شود.



یک عدد  Insightبرای هر استفاده از ایتم  Madman’s Knowledgeداده می شود.



یک عدد  Insightبرای شکست یک باس در حالی که دارید به یک نفر دیگر به صورت Co
 opکمک می کنید.



یک عدد  Insightبرای شکست بازیبازی که به دنیای وی حمله کرده اید.
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تعداد مختلفی  Insightدر ازای صحبت با شحصیت های مختلف و انجام ماموریت ها به
شما داده می شود.



دو عدد  Insightبرای هر استفاده از ایتم  Great One's Wisdomداده می شود.



سه عدد  Insightبرای هر استفاده از ایتم  One Third of Umbilical Cordداده می شود.



یک عدد  Insightبرای هر استفاده از ایتم  Blood Dregداده می شود.



یک عدد  Insightبرای هر استفاده از ایتم  Blood Dregداده می شود.



همچنین برای پیدا کردن برخی محل های خاص مانند یافتن Annalise, Queen of the
 Vilebloodsدر  Cainhurst Castleو یا ورود به  Abandoned Old Workshopنیز به
شما در تعداد مختلفی  Insightتعلق خواهد گرفت.

اگر قصد دارید تا  Insightفارم کنید و نیاز به منابع نامحدودی از این ایت((م داری((د میتوانی((د از  ۳راه
زیر استفاده کنید:


ایت(((((م  Madman’s Knowledgeرا م(((((ی توانی(((((د از فروش(((((گاه  Bath Messengerک(((((ه در
 Hunter’s Dreamق((رار دارد بخری((د و ان را ب((رای کس((ب  Insightاس((تفاده کنی((د .یعن((ی لزم
است که بلد اکو فارم کنید و بارها و بارها  Madman’s Knowledgeبخرید.



ش((ما م((ی توانی((د ه((ر ب((ار ک((ه میخواهی((د ب((رای کم((ک ب((ه دیگ((ر بازیب((ازان ب((ه دنی((ای انه((ا احض((ار
شوید و  Insightکسب کنید.



شما می توانید هر چند بار که میخواهید به دنیای دیگر بازیبازان حمل((ه کنی((د و ب((ا شکس((ت
آنها  Insightکسب نمایید.

برای حضور در بازی دیگر بازیبازان به عنوان مهم((ان و ن((ه ب((ه عن((وان ای((ن ک((ه خودت((ان میزب((ان باش((ید
نی((((از ب((((ه اس((((تفاده از زن((((گ  Small Resonant Bellداری((((د ک((((ه بای((((د از فروش((((گاه Insight Bath
 Messengerکه در بیرون  chapelدر  Hunter’s Dreamقرار دارد ،خریداری کنید.

آغاز راهنمای قدم به قدم بازی
 Bloodborneبا یک کات س((ین آغ((از م((ی ش((ود و بلفاص((له ش((ما را ب((ه بخ((ش س((اخت شخص((یت م(ی
برد .هر کلسی یک سری ویژگی های خاص برای شروع بازی دارد .اگر شک دارید و ی((ا زی((اد در ای((ن
عن((اوین تجرب((ه نداری((د کلس((ی را برداری((د ک((ه ق((درت ) (Strengthو مق((اومت ) (enduranceب((التری
دارد زیرا کار شما را در مبارزات راحت تر می کند .البته بعدا می توانید که مس((یر رش((د شخص((یتتان
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را بعد از هر لول آپ به سمتی که می خواهید ببرید و به همین خ(اطر ای(ن تص(میم در ابت(دای ب(ازی
زی((اد ه((م س((خت و غی((ر قاب((ل برگش((ت نیس((ت .بع((د از ی((ک ک((ات س((ین دیگ((ر ای((ن ب((ار در Iosefka’s
 Clinicبیدار می شوید .صندلی موجود در اتاق را بررسی کنید ت(ا ی(ک یادداش(ت پی(دا کنی(د .دو درب
در این اتاق وجود دارند که در حال حاضر تنها یک عدد از آن ها ب(از م(ی ش(وند .وارد درب ش(وید .از
پل((ه ه((ا پ((ایین بروی((د و در اینج((ا دو  Messengerم((ی بینی((د ک((ه از زمی((ن بی((رون آم((ده ان((د و ب((ه ش((ما
کنترل های مقدماتی بازی را یاد می دهند .اتاق بعدی شامل اولین دشمن ب((ازی یعن(ی ی(ک Nether
 Beastاس((ت .اگ(ر او ش(ما را بکش((د بلفاص((له ب(ه  Hunter’s Dreamم(ی روی((د .اتفاق((ا ب((رای پیش((روی
صحیح تر در مسیر بازی هم بهتر است که در این مبارزه اولی(ه کش(ته ش(وید ت(ا اولی(ن س(لح خ(ود را
در  Hunter’s Dreamبه دست آورید.

Hunter’s Dream
این منطقه در حقیقت هاب اصلی شما ی(ا هم(ان مق(ر و پایگ(اه اص(لی و همیش(گی ش(ما در ای(ن ب(ازی
اس(ت ک(ه ب(رای رف(ت و آم(د ب(ه من(اطق مختل(ف بایس(تی از آن عب(ور کنی(د .اینج(ا هی(چ دش(منی وج(ود
ندارد و در سمت راست خود به  Tombstoneتوجه کنید زی(را ک(ه از طری(ق ان بای(د ب(ه من(اطق دیگ(ر
منتقل شوید .در طول حیا rحرکت کنید و تمام ان را بگردید و تمام نوشته ها را بخوانی(د ت(ا کن(ترل
بازی را کامل یاد بگیرید .س(پس از چن(د پل(ه ک(ه در آنج(ا م(ی بینی(د ب(ال بروی(د ت(ا در وس(ط پل(ه ه(ا ب(ه
 Messenger ۳برسید .در اینجا شما می توانید س(لح مب(ارزه نزدی(ک اولی(ه و همچنی(ن اس(لحه گ(رم
اولی((ه خ((ود را انتخ((اب کنی((د .همچنی((ن در اینج((ا دف((ترجه خ((ود را ب((ر م((ی داری((د ک((ه از طری((ق آن م((ی
توانی(د نوش(ته ه(ای خ(ود را در دنی(ای ب(ازی ب(ه ج(ای بگذاری(د .اکن(ون دیگ(ر ک(ار خاص(ی در ای(ن بخ(ش
ب(((اقی نیس(((ت .س((((لح ه(((ایی ک(((ه برداش((((ته ای(((د و همچنی(((ن دف((((ترچه خ((((ود را مجه((((ز کنی(((د .س((((پس
از  Tombstoneکه در ابتدای مطلب گفته ش(د اس(تفاده کنی(د ت(ا ب(ه  ۱ st Floor Sickroomمنتق(ل
شوید که درست پایین پله های اتاقی است که بازی را از آنجا آغاز کردید .در اینجا به فانوس ها یا
هم((ان  lanternه((ا ت(((وجه کنی((د زی((را ک((ه هم((ان چ((ک پ((وینت ه((ای ب((ازی هس((تند و همچنی((ن م((ورد
استفاده برای سفر سریع .قبل از ای(ن ک(ه جل(و بروی(د ب(ه عق(ب برگش(ته ت(ا ب(ه درب کلینی(ک برس(ید و
در اینجا با  Iosefkaصحبت کنید که بعدا نق(ش مهم(ی خواه(د داش(ت .ح(ال ب(ه جل(و رفت(ه و وقت(ش
رسیده است تا با  Nether Beastمبارزه کنید .البته اگر زیادی برایتان قوی است می توانی((د دوی((ده
و از او بگذرید و از درب خارج شوید اما به(تر اس(ت ک(ه از همی(ن ابت(دا ب(ا ب(ازی کن(ار بیایی(د .ش((ما ب(ه
راح((تی م((ی توانی((د ب((ه پش((ت وی رفت((ه و در ح((الی ک((ه او مش((Iول غ((ذا خ((وردن اس((ت ب((ا swift chain
 attackوی را از بین ببرید .با ضرباتی که میخورید  Blood Echoاز دست می دهی((د ک((ه بای((د آن را
جبران کنید .قبل از این که از پله ها بال بروید و وارد اتاق بع(دی ش((وید اط(راف را نگ(اه کنی(د ت(ا ی(ک
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جس((د ببینی((د ک((ه ب((ه ش((ما  Blood Vialم((ی ده((د ت((ا خ((ط س((لمتیتان را پ((ر کنی((د .ه((ر گ((اه ی((ک م((ارکر
درخش((نده ب(ر روی جس(دی ی(ا در محی(ط دیدی(د نش((ان دهن(ده وج((ود ی(ک آیت(م اس((ت .مس(یر را ادام(ه
دهی((د و درب را ب((از کنی((د .اکن((ون خ((ود را در ی((ک حی((ا rم((ی بینی((د .در حی((ا rب((ه س((مت قس((متی ک((ه
درخش((نده اس((ت و نش((ان از وج((ود ایت((م دارد بروی((د ت((ا  ۱۰ع((دد  Quicksilver bulletsگیرت((ان بیای((د.
سپس وارد دروازه ای شوید که در سمت چپ شما قرار دارد و آن را باز کنید.

Central Yharnam
ب((ه  Central Yharnamخ((وش آمدی((د .قب((ل از ای((ن ک((ه ب((ه س((مت راس((ت و طبق((ه ب((ال ب((رای کش((تن
دش((من بروی((د ،ب((ه قس((مت ب((الکن بروی((د و از روی ی((ک جس((د  ۴ع((دد  Blood Vialبرداری((د .مس((یر را
ادامه دهید تا به یک  Walking Henchmanبرسید .مقداری عقب بیایید تا به فضای باز تر برس((ید
و مبارزه با او راحت تر باشد .صبر کنی((د ت(ا حمل((ه کن((د ،جاخ((الی دهی((د ،حمل((ه کنی(د .ب((ا همی(ن روش
وی را بکشید .در همان منطقه ای که وی مشIول ق((دم زدن ب((ود در انته((ای آن ی(ک جس((د ب(ا  ۲ع(دد
 Blood Vialمی بینید و همچنین یک دستگیره که باید آن را بکشید تا نردبانی کمی عقب تر پایین
بیاید .قبل از این که از نردبان بال بروید در مسیر باریک همین قسمت مقدار کمی جل((وتر بروی((د ت(ا
ب(((ه لب(((ه برس(((ید و مراق(((ب باش(((ید ک(((ه ای(((ن ک(((ار را بس(((یار ارام و ب(((ا احتی(((ا rانج(((ام دهی(((د .اینج(((ا ۲
دشمن  Agile Henchmenمی بینی((د ک(ه نشس((ته ان(د و دیدنش((ان س((خت اس((ت .ب((ه مح((ض ای(ن ک(ه
یکی از آنها بلند شد عقب بیایید تا او را به سمت خود بکشانید .جاخالی دهید از حمله او و سپس
سریعا به ج((ان وی افت((اده و ب((ه وی ض(ربه وارد کنی((د .احتم((ال ب((ا یک(ی دو ض((ربه وی خواه((د م(رد .اگ(ر
دشمن دیگر همچنان نشسته بود صبر کنید تا خط استقامت پر ش(ود و س((پس ارام از پش(ت ب((ه وی
حمله کنید و قبل از این که بفهم((د چ((ه اتف((اقی افت((اده دخل((ش را بیاوری((د! درس((ت در پش((ت قس((متی
که دومین دشمن نشسته بود یک صندوق می بینید ک((ه ح((اوی  ۶ع((دد  Molotov Cocktailsاس((ت.
حال از نردبانی که ان را پ((ایین اورده بودی((د ب((ال بروی((د و ف((انوس را روش((ن کنی((د ت((ا نفس((ی ب((ه راح((تی
بکشید .مجددا از این طریق به  Hunter’s Dreamبروید.
در این دیدار دوم می بینید که درب بالی پله های اکنون باز شده است .وارد شوید و گوشه و کنار
اتاق را جستجویی کنی(د .در ای(ن ات(اق ش(ما م(ی توانی((د ایت(م ه(ای خ((ود را در قفس((ه ه(ا ذخی(ره کنی(د،
تجهیزات خود را تعمیر نمایید و همچنین اس((لحه ه((ای خ((ود را در ورک ش((اپ ارتق((ا دهی((د .همچنی((ن
م((ی توانی((د از فروش((گاه  Insight Storeک((ه بی((رون ای((ن ات((اق اس((ت خری((د کنی((د )البت((ه هن((وز Insight
نداری((د( .دیگ((ر م((وارد موج((ود در ای((ن منطق((ه هن((وز بس((ته هس((تند و نم((ی توانی((د ک((ار دیگ((ری انج((ام
دهید .یک شخصیت غیر قابل بازی یا  NPCنیز در اینجاست که می توانید  ۲بار با او صحبت کنید
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ک(((ه البت(((ه پاداش(((ی ن(((دارد .مج(((ددا ب(((ه نزدی(((ک  Tombstoneرفت(((ه و از طری(((ق آن ب(((ه هم(((ان بخ(((ش
ف((انوس  Central Yharnamک((ه ب((ه ت((ازگی روش((ن ک((رده بودی((د ،بازگردی((د .ای((ن را بدانی((د ک((ه ه((ر ب((ار
از  Hunter’s Dreamبه هر منطقه ای باز می گردید دشمنان دوب((اره ظ(اهر ش((ده ان((د ،پ((س اگ(ر م((ی
خواهی((د ب((ه عق((ب بازگردی((د دق((ت کنی((د .البت((ه در اینج((ا نی((ازی نیس((ت ب((ه عق((ب بازگردی((د .در نزدی((ک
فانوس این منطقه یک پنجره می بینید که نوری از پشت ان روشن است و یک لمپ قرم((ز کن((ار آن
ق((رار دارد و ص((دای س((رفه م((ی ش((نوید .ش((ما م((ی توانی((د ب((ا شخص((ی ک((ه داخ((ل خ((انه اس((ت و در ح((ال
س((رفه ک((ردن اس((ت ص((حبت کنی((د ت((ا در ادام((ه ب((ازی رون((د م((اموریتی او اغ((از ش((ود و نهایت((ا ی((ک ایت((م
قدرتمن((د ب((ه ش((ما تعل((ق گی((رد ک((ه ای((ن رون((د را در ط((ول قس((مت ه((ای مختل((ف ای((ن راهنم((ا ب((رای ش((ما
توض(((یح خ(((واهم داد .ح(((ال ب(((ه مس(((یر س(((مت راس(((ت ف(((انوس بری(((د و از چن(((د پل(((ه پ(((ایین بروی(((د ت(((ا
درخش(((((ندگی ی(((((ک ایت(((((م را ببینی(((((د ک(((((ه ش(((((امل  ۸ع(((((دد  Pebbleاس(((((ت .به(((((تر اس(((((ت اینه(((((ا را در
بخش  quickslotsخود تجهیز کنید .مسیر را ادامه دهی(د و مراق(ب ی(ک  Agile Henchmenک((ه در
انتهای این قسمت برای شما کمین کرده است باشید و او را بکشید .مس((یر را ادام((ه دهی((د ت((ا ب((ه دو
دشمن برسید .یک  Agile Henchmanدیگر و یک  .Shielded Henchmanمی توانید اولی را قب((ل
از ای(ن ک((ه ح(تی بلن((د ش((ود از پ(ای در آوری((د و س((پس راح((ت ب((ا دوم(ی مب((ارزه نمایی((د .ب(رای مب((ارزه ب(ا
دشمن سپر دار بهتر است دور وی بچرخید تا زمانی که از پشت به او ضربه بزنید.
قبل از این که از پله ها پایین بروید تصمیم بگیری(د ک(ه م(ی خواهی((د چک(ار کنی(د Iمنطق((ه پ(ایین پل(ه
ها توس((ط چن((دین دش((من نگهب((انی م(ی ش((ود ک((ه ب((ه ص((ورت دس(ته جمع(ی م(ی توانن((د بس((یار کش((نده
باشند .پیچیدن به سمت چپ در پایین پله ها ش(ما را ب((ه ی(ک بخ((ش پ((ر از جعب((ه ه((ا و ی(ک کالس(که
م((ی ب((رد ک((ه بع((د از شکس((تن جعب((ه ه((ا ب((ه ی((ک دش((من بس((یار سرس((خت و ق((وی ب((ه ن((ام Hooded
 Bruiserمی رسید .وی حملت سنگین و مرگباری دارد و بسیار قدرتمند اس((ت .اگ(ر ش((جاع باش((ید و
ب((ا وی مب((ارزه ک((رده و او را شکس((ت دهی((د ی((ک Tempering Blood Gemstoneب((رای ارتق((ای س((لح
خ((ود ب((ه دس((ت م((ی اوری((د ک((ه البت((ه هن((وز نم((ی توانی((د از ان اس((تفاده کنی((د .تص((میم ب((ا شماس((ت ک((ه
اکنون می خواهید با او بجنگید یا بعدا زمانی که ق((وی ت(ر ش((دید بازگردی(د .ام(ا در ه(ر دو ح((الت چ((ه
خواستید ب((ا وی مب((ارزه کنی(د و چ((ه نخواس((تید ،ابت(دا ب((ه همی(ن س((مت یعن((ی چ(پ بروی((د و دس(تگیره
دروازه را بکشید تا یک میانبر از اینجا به قس((متی ک((ه از نردب((ان ب((ال رفتی((د و ب((ه ف((انوس رس((یدید ب((از
ش((ود .ای(ن را بدانی(د ک(ه اگ(ر کش(ته ش((وید در بازگش(ت ب(ه اینج(ا ممک(ن اس(ت  Blood Echoه(ای ب(ه
زمین ریخته شما را یکی از دشمنان )که همگی دوباره ظاهر شده اند( برداشته باشد و برای این که
بتوانید بفهمید کدام یک آنها را برداشته است چشمان وی به ص((ورت خیل((ی واض((حی م((ی درخش((د و
برق می زند .برای این که بخواهید آنه((ا را پ((س بگیری(د بای(د آن دش(من را بکش(ید .گ(اهی نی(ز ممک(ن
است انه(ا بع((د از م(رگ ش((ما روی زمی((ن هم((ان قس((مت بمانن((د ت(ا بتوانی(د بازگردی((د و آنه(ا را برداری((د.
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)البته اگر در یک بار بتوانید( .در هر صورت چ((ه  Hooded Bruiserرا بکش((ید و چ((ه اص((ل ب((ه س((مت
وی نروی((د ،در نه(ایت مس(بر اص(لی ب((ازی بع(د از پ(ایین ام(دن از پل(ه ه(ا رفت(ن ب(ه س(مت راس((ت اس(ت
یعنی مخالف مسیری که به سمت  Hooded Bruiserمی رود .این بار بعد از پایین امدن از پله ه((ا
ب((ه س((مت راس((ت بروی((د .ممک((ن اس((ت چن((د دش((من را ک((ه از پش((ت در ح((ال حرک((ت ب((ه س((مت ش((ما
هستند ببینید که باید آنها را از بین ببرید .کمی به جلو بریود تا به یک کالسکه دیگر برسید .از پله
ه((ای کن((ار آن ب((ال بروی((د و در اینج((ا  ۴ع((دد  Molotov Cocktailsخواهی((د ی((افت و همینط((ور م((ی
توانی((د ب((ا ی((ک نف((ر در کن((ار درب((ی ک((ه چ((راغ جل((وی آن اس((ت درون خ((انه ص((حبت کنی((د ک((ه البت((ه مه((م
نیست .دوباره از پله ها پایین امده و مسیر را اهسته ادامه دهید تا ب((ه پل((ه ه(ایی دیگ((ر برس((ید ک((ه
یک دشمن در کنار ان نشسته است و به نظر می رسد کاری ندارد اما او را بکشید زیرا بعد به ش((ما
حمله خواهد کرد .از پله ها بال بروید و در اینجا در بالی چند پله دیگ(ر ی(ک ایت(م خواهی(د دی((د .ب(ه
ارام(((ی ب(((ه س(((راغ ان بروی(((د زی(((را ک(((ه ی(((ک  Henchmanاز راس(((ت ب(((ه ش(((ما حمل(((ه خواه(((د ک(((رد .ای(((ن
ایتم  Blood Stone Shardاست که برای ارتقای سلح ها کاربرد دارد .مسیر را در همان بال ادام((ه
دهید و یک  Henchmanدیگر نیز به ش(ما حمل((ه خواه(د ک(رد .از پل(ه ه(ایی ک(ه پ(ایین م(ی رون(د دور
شوید و ان را رد کنید .می بینید پایین چه خبر است !Iجلو رفته و یک دشمن دیگر را بکشید.
حواس((تان باش((د زی((را ک((ه ممک((ن اس((ت یک((ی دیگ((ر از ای((ن دش((منان از پ((ایین ب((ه س((راغ ش((ما بیای((د و از
پشت حمله کند و باید بگویم به طور کل(ی در ای(ن منطق(ه همیش((ه مراق(ب باش((ید چ((ون از ه(ر ط(رف
ممک((((ن اس((((ت ب((((ه ش((((ما حمل((((ه ش((((ود .در انته((((ای ای((((ن مس((((یر جن((((ازه ای را خواهی((((د دی((((د ک((((ه روی
آن  Quicksilver Bulletsق((رار دارد .ح((ال دیگ((ر وق((ت آن اس((ت ک((ه حس((اب ان هم((ه دش((منی ک((ه در
وسط خیابان می بینید را برسید و پایین بروید .به((تر اس((ت ک((ه برگردی((د ب((ه عق((ب همانج((ا ک((ه اول از
پله ها بال امدی(د و اکن((ون از آن پ(ایین بیایی(د و مس(یر خیاب((ان را خیل(ی ارام دنب(ال کنی(د و یک(ی یک(ی
دشمنان را به سمت خ((ود بکش((انید و عق(ب بروی(د ت(ا او را کش(ته و دوب((اره همی(ن ک(ار را تک((رار کنی((د.
تم((ام آنه((ا را ب((ه همی((ن روش بکش((ید .یک((ی دو نف((ر از آنه((ا ب((ابلی پل((ه ه((ای س((مت چ((پ م((ی مانن((د و
پایین نمی ایند و یک نفر نیز از روی کالسکه ای که در خیابان است به ش((ما ش((لیک میکن((د ک((ه بای((د
از پله های چپ بال بروی((د و انه((ا را بکش((ید .در ض((من مراق((ب س((گی ک((ه در پش((ت کالس((که ق((رار دارد
نیز باشید زیرا که سگ ها با این که راحت می میرند ولی اگر از دستتان در بروند و ب((ه ش((ما م((داوم
ضربه بزنند اعصابتان را به هم می ریزند.
وقتی تمام دشمنان را کشتید به سمت دری که آخر خیابان است و در ح(ال لرزی((دن اس(ت بروی(د ت((ا
 ۲عدد  Blood Vialرا بردارید .سپس از پله های چپ خیابان بال رفت((ه و در اینج((ا ی((ک Coldblood
 Dewک((ه  Blood Echo ۳۵۰دارد نی((ز وج((ود دارد .مس((تقیم ب((ه جل((و بروی((د ت((ا وارد مح((وطه بع((دی
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ش(((وید و در اینج((ا بش((که ه((ا را بش((کنید ت((ا  Blood Stone Shardبرداری((د .مس((تقیم ادام((ه دهی((د
ونزدی(ک پل(ه ه(ا  ۲ع(دد  Blood Vialرا برداری((د .همچنی(ن م(ی توانی(د در انته(ای ای(ن بخ((ش ب(ه درب
خانه ای که از ان ص(دای خن((ده ه(ای دی(وانه وار م(ی ای(د کوبی(ده و ب((ا انه(ا ص(حبت کنی(د .ح(ال از پل(ه
های این بخش پایین برویدو دور فواره به ارامی در جهت عقربه های ساعت بچرخید تا در اینج((ا ۳
 Crazed Crowم((ی بینی((د ک((ه م((ی توانی((د انه((ا را بکش((ید .در پش((ت انه((ا م((ی توانی((د  Oil Urnه((ا را
برداری((د .ح((ال وقت((ش رس((یده ت((ا  Brick Bruteرا بکش((ید ک((ه مس((ئول تم((ام ای((ن سروص((داهای محی((ط
است و در حال کوبیدن به دربی ک((ه از پش((ت ان در خیاب((ان ایت(م ه(ا را برداش((تید و در ح((ال لرزی((دن
ب((ود ،م((ی باش((د .ب((ه آن س((مت ف((واره بروی((د ت((ا وی را بیابی((د .بگذاری((د او نزدی((ک ش((ود و ض((ربه بزن((د،
جاخالی بدهید و سپس از بIل ی((ا از پش((ت ب((ه ص((ورت ش((ارژ ش((ده ب((ه وی ض((ربه بزنی((د .ش((جاع ب((اش
شکارچی قدرتمند! در مبارزه با وی باید کامل حواستان به جاخالی دادن جمع باش((د .بع((د از کش((تن
وی ب((ه س((مت درب((ی ک((ه ب((ه ان م((ی کوبی((د بروی((د و از آنج((ا  Torchو  ۴ع((دد  Molotov Cocktailsرا
بردارید .به سمت فواره بازگردید و تنها جایی که نرفته اید پله هایی است که روبروی پل((ه ه((ایی ک((ه
اول از آنها پایین امدید قرار دارند .بعد از بالرفتن از قسمت اول پل((ه ه(ا ،ب(ه س(مت راس((ت بروی((د و
در انتهای آن یک  Coldblood Dewدیگر برداری((د .س((پس از س((ری دوم پل((ه ه((ا ب((ال بروی((د و خ((ود را
آماده مبارزه ای نسبتا سخت کنید.
در اینج((ا بای((د ب((ا چن((د  Henchmenک((ه یک((ی از آنه((ا رایف((ل ب((ه دس((ت دارد ب((ه هم((راه  ۳س((گ دی((وانه
یا  Houndمبارزه نمایید .وقتی همه را کشتید به جستجوی این بخش بپردازید .جس((د روی نیمک((ت
دارای  ۶عدد  Blood Vialاست و اگر بیشتر از  ۱۴تا از انه((ا داری((د قب((ل از برداش((تن ای(ن  ۶ت((ا از آنه((ا
برای پر کردن خط سلمتی خ((ود اس((تفاده کنی((د زی((را بی((ش از  ۲۰ع((دد نم((ی توانی((د از ای((ن ایت(م حم((ل
نمایید.حال در این منطقه فقط یک راه وجود دارد که ش((امل تع((دادی پل((ه اس((ت ک((ه بای((د از آنه((ا ب((ال
بروید .باز هم مبارزه ای سخت .اینجا دو عدد  Netherbeastدر سمت راستتان قرار دارند .به هیچ
وج((ه ه(ر دو را ب((ا ه(م ب((ه مب((ارزه نکش((انید زی((را یک((ی یک(ی ه((م کش((تن انهاچن((دان اس((ان نیس((ت .ب((رای
کشاندن یکی از آنها  Molotovیا  gunshotکارساز نیست زیرا که هر دوی آنها را به سمت شما می
اورد .بگذارید کامل از شما دور شوند و سپس به سمت ان که نزدیکتر است  pebbleپرتاب کنید تا
تنهایی به سمت شما بیاید و با او و سپس بعدی مبارزه کنید.
نکت[[ه :اگ((ر ای((ن دو  Netherbeastبرایت((ان ح((تی ب((ه تنه((ایی ه((م س((خت بودن((د ،م((ی توانی((د ی((ک کل((ک
بزنی(((د .ب(((ه س(((مت ان دو دوی(((ده و از پل(((ه ه(((ایی ک(((ه س(((مت چ(((پ روی پ(((ل م(((ی بینی(((د و نزدی(((ک ان
یک  Henchmanقرار دارد س((ریعا پ((ایین رفت((ه و وارد ات((اق تاری((ک ش((وید Henchman .ک((ه تعقیبت((ان
کرده را بکشید ۲ .نفر دیگر هم در تاریکی اتاق هستند که ان ها را نیز از بین ببری(د .ح((ال بازگردی(د
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و م((ی بینی((د ک((ه دو  Netherbeastدارن((د تقل م((ی کنن((د ول((ی نم((ی توانن((د از درب ات((اق وارد ش((وند!
سلحتان را به شکل بلند در آورید .از فاص((له ای مناس(ب بایس(تید و ب(ه انه(ا ض(ربه بزنی(د ت(ا بمیرن(د.
اگر دیدید انها نیستند مقداری بال رفته و روی پل سرک بکشید تا شما را ببینند و دوب((اره بدوی((د ب((ه
اتاق بازگردید!
بعد از کشتن انها دوباره به روی پل بازگردید .روبروی خود در گوشه منطقه ای که دو هیول حض((ور
داشتند  Blood Stone Shardرا بردارید .حال به سمت پله هایی بروید ک((ه هم((ان اول قب((ل مب((ارزه
با  ۲هیول از انها بال امدید تا روی پل رسیدید .دقیقا روب(روی ای((ن پل((ه ه(ا در س(مت مقاب((ل پ((ل ی(ک
س((ری پل((ه وج((ود داردف از انه((ا پ((ایین رفت((ه و بش((که ه((ا را بش((کنید ت((ا  Blood Stone Shardدیگ((ری
پیدا کنید .در سمت روبروی ای((ن بخ((ش  Pebble ۱۰م((ی یابی((د و کم((ی جل((وتر در بخش((ی ک((ه در انته((ا
قرار دارد یک  Blood Stone Shardدیگر پیدا خواهید کرد .حال از اینجا می توانید برای پیدا کردن
برخی ایتمهای ارزشمند و یک ست لب((اس ،ب((ه ی((ک بخ((ش انتخ((ابی بروی(د ک(ه در زی(ر ای((ن بخ((ش ق(رار
دارد.
در قسمتی که ایتم را یافتید غلت بزنید و ایتم های چوبی را بشکنید تا یک راه به منطقه زیر ظ((اهر
شود .یک لبه باریک وجود دارد که ش(ما را ب(ه ی(ک نردب((ان م(ی رس((اند .پ(ایین بروی(د و س(پس ارام ب(ه
س((مت راس((ت خ((ود نگ((اه کنی((د ت((ا ی((ک نردب((ان دیگ((ر ببینی((د .پ((ایین رفت((ه و  Hunchback ۳را بکش((ید.
سپس همان مس(یر دور فاض(لب را ادام(ه دهی(د ت(ا ی(ک ایت(م در پ(ایین روی ی(ک چ(وب ببینی(د .پ(ایین
بپرید )اگر اشتباه کردید یک نردبان در سمت دیگر هست که شما را بال برگرداند( .و ایت(م ک((ه س((ت
لباس  Yharnam Hunterاس((ت را برداری((د .از چ((وب پ(ایین پری((ده و ب((ه س((مت راس((ت بروی((د .اینج((ا
باید موش های غول پیکر را بکشید و ایتم  Oil Urnرا بردارید .حال می توانید از مسیری ک((ه امدی((د
بازگردید و یا این که به سما دیگر یعنی سمت چپ مسیری که وقتی از روی چوب پریدید بروید ک((ه
آنج((ا ی(ک دش(من قدرتمن(د برایت(ان کمی(ن ک(رده اس((ت .وی را ب(ا دق(ت بکش(ید و در گوش((ه ای(ن بخ((ش
ست لباس  superior Hunterرا خواهید یافت .پایین نپرید زیرا بعدا از راه بهتری به آنجا خ((واهیم
رفت .مسیر را بازگشته و از نردبان بالبروی((د و روی پل((ی ک((ه هم((ان اول دو  Netherbeastرا کش((تید
بروی((د .دوب((اره ب((ه هم((ان ات((اقی ک((ه از پل((ه ه((ای س((مت چ((پ رفت((ه ب((ودیم و تاری((ک ب((ود )(ج((ایی ک((ه دو
 Netherbeastرا ب((ه انج((ا کش((یدیم ت((ا بکش((یم( بازگردی((د و  ۳دش((من را بکش((ید .س((پس مش((علتان را
دذر دست بگیرید تا اتاق روشن تر شود .اینجا یک  Coldblood Dewمیبینید که باید بردارید.
از پله های اتاق پایین بروید و  Henchmanکه منتظر شماست را بکش((ید .س((پس در منطق((ه تاری((ک
ات((اق ی((ک  Wheelchair Blunderوج((ود دارد ک((ه زی((ر ل((وازم و وس((ایل پنه((ان ش((ده و ب((ه ش((ما ش((لیک
خواه(((د ک(((رد اگ(((ر ب(((ه او زم(((ان دهی(((د و اتفاق(((ا ب(((د ج(((ور ه(((م اس(((یب خواه(((د زد .وی را بکش(((ید و دو
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عدد  Pungent Blood Cocktailرا که برای تحریک کردن دیوها به کار م(ی رود برداری((د .در گوش((ه
سمت مخالف پله ها که پایین امدید یک در وجود دارد که روبرویش هم چند پله است .آنجا بالی
پل((ه ه((ا ی((ک  Henchmanمنتظ((ر شماس((ت و ی((ک جن((ازه ب((ا  Blood Stone Shardنی((ز وج((ود دارد.
دشمن را کشته و ایتم را بردارید و وقتی از پله ها بالرفتید به یک دروازه فلزی می رسید که هم((ان
دروازه ای است که پشت آن فانوس  Central Yharnamاست و قبل از آن طرف باز نمی شد ولی
ح((ال ی((ک می((انبر ب((رای ش((ما بی((ن پ((ل و ف((انوس ب((از م((ی کن((د ت((ا اگ((ر از ب((اس منظق((ه شکس((ت خوردی((د
راحت تر بتوانید به وی برسید .حال روی پل برگردید و ای((ن ب((ار مس(یر را ب((ه س(مت انته((ای پ((ل ادام((ه
دهی((د و ی((ک  Brick Bruteو  ۳ع((دد  Crazed Crowس((ر راه ش((ما ق((رار م((ی گیرن((د ک((ه آنه((ا را از بی((ن
ببرید یا سریعا بگذرید .برای کشتن این  ۴نفر به طور راحت تر می توانی((د از ی(ک مولوت((ف اس(تفاده
نمایید .در انتهای پل مه معروف باس ها را خواهی((د دی((د .ح((ال وقت((ش اس((ت ش((کارچی .آم((اده ب((اش
برای مبارزه با نخستین باس بازی یعنی .Cleric Beast

:Cleric Beast
 Cleric Beastیک باس انتخابی است و برای پایان خط داستانی اصلی بازی نیاز حتم((ی ب((ه کش((تن
ان نیست .پس از آغاز مبارزه شاید بگویی(د چق((در وی وحش(تناک اس(ت و واقع(ا نی(ز همینط((ور اس(ت
ام((ا کش((تن او ب((ه س((ختی ظ((اهرش نیس((ت و م((ی توانی((د نس((بتا راح((ت او را بکش((ید .حملت او ب((رای
جاخالی دادن راحت هستند .به او نزدیک شوید و وقتی ک((ه او دس((تش را ب((البرد س((ریعا ب((ه پش((تش
رفته و به وی ضربه بزنید .وقتی پشت باس هستید تقریبا هیچ یک از ضربات اصلی او با شما نم((ی
خورد و فقط شاید مقداری هنگام برگشتن او به سمت شما از خ((ط س((لمتیتان ک(م ش((ود ک((ه آن ه((م
با ایتم سلمتی قابل جبران است .دور ماندن از این باس بسیار خطرناک تر از این است که نزدی((ک
وی باشید زیرا که وی یک حمله پرشی دارد که ممکن است کشنده باشد .وقتی از او دور هس((تید و
دیدید که او در حال اماده شدن برای پ((رش اس((ت مق((داری مک((ث کنی((د و س((پس جاخ((الی دهی((د .وی
دقیقا جایی که بودید فرود می اید و اگر بلفاصله که دیدی می خواهد بپرد جاخالی دهی((د ب((ه ش((ما
برخورد خواهد کرد.
وقتی مقداری از خط سلمتی او کاسته شد مبارزه سخت تر می شود و وی به حالت خشمگین تری
وارد می شود .در این حالت باید گاهی به دور از او بروی((د زی(را او پش(ت س(ر ه(م ش(روع ب(ه کوبی((دن
مشت ب(ه زمی(ن و حملت دیگ(ر میکن(د ک(ه به(تر اس(ت ای(ن هنگ(ام از وی دور باش(ید .زی((اد س(ریع ب(ه
سمت او نروید زیرا که وقتی وی میخواهد مشتش را از زمین بردارد نی((ز ب((ه ش((ما اس((یب خواه((د زد.
به نزدیک وی رفته و به او ضربه بزنید و همین روند را ادامه دهید تا کشته شود .دقت کنید ک((ه در
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اواخر مبارزه اگر جلوی وی بایستید او شما را می گیرد و اسیب خیلی زی((ادی ب((ه ش((ما وارد م(ی کن((د.
همچنین در این مبارزه مراقب محیط نیز باشید زیرا پل باریک است و کوتاه نیز هست و هر لحظه
ممکن است جایی و در گوشه ای گیر کنید و باس حسابتان را برسد.

یک روش ساده تر برای کشتن Cleric Beast
اگر شما سر این باس را نشانه بگیرید و بر روی آن قفل کنید ،سپس  ۳ب((ار ب((ه س((رش ش((لیک کنی((د
وی به حالت گیجی می رود و بر روی پاهایش می افتد و یک زمان خیلی کوتاه هم داری((د ک((ه حمل((ه
قدرتمن(((د  Visceral Attackرا ب(((ر روی س((ر او اج(((را کنی((د و ب((ا اج(((رای ای((ن ک(((ار ب((رای دو س(((ه مرتب(((ه
میتوانید وی را شکست دهید.
بع((د از کش((تن وی ی((ک ف((انوس نمای((ان خواه((د ش((د ک((ه س((ریعا آن را روش((ن نمایی((د ح((تی اگ((ر نم((ی
خواهید به  Hunter’s Dreamبازگردید .ولی بهتر است که همین الن ب((ه ای((ن منطق((ه برگردی((د زی((را
تIیی(((رات مهم(((ی خواهی(((د دی(((د .وق(((تی بع(((د از کش(((تن ب(((اس )ک(((ه اکن(((ون ی(((ک  Insightگرفت(((ه ای(((د(
ب((ه  Hunter’s Dreamبازگردی((د مت((وجه م((ی ش((وید ک((ه عروس((ک ی((ا  Dollک((ه قبل زن((ده نب((ود اکن((ون
ایس((تاده اس((ت و ص((حبت م((ی کن((د .ح((ال ش((ما م((ی توانی((د ب((ا کم((ک او و ب((ه وس((یله Blood Echoe
شخص(((یت خ(((ود را ل(((ول آپ کنی(((د .همچنی(((ن مس(((نجرها دو ه(((دیه جدی(((د نی(((ز ب(((رای ش(((ما دارن(((د ک(((ه
شامل  Beckoning Bellو  Silencing Blankهستند و برای بازی انلین کاربرد دارند و برای احضار
دوس((تانتان ب((رای کم((ک ب((ه ش((ما و ..اس((تفاده م((ی ش((وند .همچنی((ن م((ی توانی((د از  Bloodstoneه((ای
خود برای ارتقای سلح ها در داخل اتاق جلوی نیمکت مخصوص این ک((ار اس((تفاده نمایی((د .اگ((ر ه((م
بع(((د از ازتق(((ای شخص(((یت و  ..هن(((وز ب(((رای ش(((ما  Blood Echoب(((اقی مان(((ده اس(((ت م(((ی توانی(((د از
فروش((((((گاه  Bath Messengerایت((((((م ه((((((ایی خری((((((داری کنی((((((د .بع((((((د از انج((((((ام ای((((((ن م((((((وارد ب((((((ه
س(راغ  Tombstoneرفت((ه و ب((ه ف(انوس مح((ل مب((ارزه  Cleric Beastبازگردی((د .ح(ال بای(د مس(یر را ب(ه
سمت رسیدن به  Father Gascoigneدنبال نماییم.
وق((تی از  Hunter’s Dreamب((ه بونف((ایر  Central Yharnmanبازگش((تید ب((ه دروازه ب((از ش((ده س((مت
چپ بروید و ی((ک دش(من را بکش((ید .وق(تی ب(ه مح((وطه حی((ا rم(ی رس((ید ای((ن ب((ار دیگ(ر وارد ات((اقی ک(ه
تاریک بود و از آن آمدیم نشوید و به جای ان در سمت چپ چند پله دیگر وجود دارند که به پ((ایین
می روند .آهسته از آنها پایین رفته و در اینجا دو  Brick bruteدیگر وج((ود دارن((د .یک((ی یک((ی آنه((ا را
به سمت خود بکشید و از پای در آورید که با کشتن هر دوی آنها  ۳ع((دد  Shining Coinب((ه دس((ت
می آوری(د ک(ه م(ی توانی((د از ان ه(ا ب(رای ه(ایلیت ک(ردن دش((منان در ت(اریکی اس((تفاده نمایی(د و بع(دا
کاربرد دارند .در روبرو حواستان به دستگیره ای که می بینید باش(د زی(را بع((دا بای((د ب((ازگردیم و ان را
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بکشید .حال سمت راست از پله ها بال روید و وقتی ب((ال رس((یدید ب((از ه((م س((مت راس((ت روی((د ت((ا ب((ه
یک در برسید که در واقع درب دیگر همان اتاق تاریک است ک(ه از داخ((ل ب(از نم(ی ش((د و اکن((ون م(ی
توانید آن را باز نمایید .حال بزگردید و مسیر را ب((ه پ((ایین امدی(د ت(ا ب((ه پل((ه ه(ایی شکس(ته برس((ید )از
روی پلی که ب((ه ب((اس اول ب((ازی م(ی رس((ید و روب(روی راه(ی ک(ه از پ((ل ب((ه ات((اق تاری(ک م(ی رس((ید ،م(ی
توانید به این بخ((ش شکس(ته بپری(د و ی(ک  Coldblood Dewبرداری((د .(.مس(یر را ادام((ه دهی(د ت((ا ب(ه
یک سری پله دیگر رس((یده و اهس((ته از آنه(ا پ((ایین رفت((ه ت((ا ب((ه چن((د قف((س برس((ید .س((گ ه(ا را ک(ه در
قفس هستند همین الن بکشید قبل از این که بعدا از قفس در بیایند و شما را ازار دهند.
بعد از این که تمام سگ های قفس ها را کشتید یک پل کوتاه می بینی(د ام(ا در س(مت چ(پ ان ی(ک
راه باریک نیز وجود دارد که در انجا باید یک سگ را بکشید و  Coldblood Dewرا بردارید .به روی
پل رفته و مسیر را ادامه دهید .بعد از پل یک س(گ دیگ(ر را نی(ز بکش(ید و س(پس از پش(ت درب(ی ک(ه
فانوس قرمز دارد با صاحبخانه که یک پیرزن است صحبت کنی(د زی(را ک(ه بع(دا ای(ن موض(وع اهمی(ت
دارد .سپس مسیر را ادام(ه دهی(د و از پل(ه ه(ا پ(ایین رفت(ه و اینج(ا بای(د ی(ک  Hunchbackرا بکش(ید.
صبر کنید ت(ا او کمب(ویش را تم(ام کن(د و س(پس ب(ه او ض(ربه بزنی(د و او را از پ(ای در آوری(د .پ(ایین پل(ه
ها و سمت راست یک  Hunchbackدیگر وجود دارد که پش(تش ب(ه شماس(ت و م(ی توانی(د از پش(ت
ب((ا ی((ک حمل((ه ش((ارژ ش((ده ک((ار او را تم((ام کنی((د .مراق((ب ی((ک  Henchmanک((ه در س((مت دیگ((ر اس((ت و
شلیک می کند باشید و باید قبل از این که وی به شما اسیب زیادی بزن(د ک(ار  Hunchbackرا تم(ام
کنی((د .وق((تی ک((ار انه((ا را تم((ام کردی((د در س((مت راس((ت ات((اق  Coldblood Dewرا برداری((د .ی((ک ع((دد
 Hunchbackدیگر نیز وجود دارد که باید وی را بکشید قبل از این که مسیر را ادامه دهیم .حال از
دربی که گوشه اتاق قرار دارد خارج شوید.
نکته :در قسمتی که همان اول وارد این بخش شدید )بعد از صحبت با پیرزن( می توانید به س(مت
راس((ت بروی((د  .ب((ا شکس((تن چن((دین جعب((ه ی((ک راه نمای((ان م((ی ش((ود .در اینج((ا  Coldblood Dewرا
بردارید .همچنین اینجا بر روی تیرهای چوبی بالی ات(اق ک(ه م(ی توانی(د ارام روی آنه(ا ق(درم برداری(د
دو جنازه اویزان هستند که می توانید آن را بزنید تا به پایین بیافتن(د و بع(دا از روی جس(د انه(ا ایت(م
ها را جمع کنید .فقط مراقب باشید که خودتان از روی این تیره(ای باری(ک چ(وبی ب(ه پ(ایین نیافتی(د.
یک راه مخفی دیگر نیز در اینجا وج(ود دارد در انته(ای س(مت راس(ت مس(یری ک(ه از آن وارد ش(دید و
کنار تیر چوبی که جنازه روی ان اویزان بود .وارد این راه شوید و بس(ته ب(ه ای(ن ک(ه چ(ه زم(انی داری(د
از این منطقه دیدن می کنید یک  NPCدوست که یک شکارچی زن به نام  eileen the crowاست
را در اینج((ا م((ی بینی((د .وی ریی((س فرق((ه  Hunter of Huntersاس((ت ک((ه قبل در قس((مت مرب((و rب((ه
ک((اوننت ه((ا ب((رای ش((ما ش((رح دادی((م .ب((ا او ص((حبت کنی((د ت((ا  Bold Hunter’s Markبگیری((د و س((پس
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دوب((اره ص((حبت کنی((د ت((ا ی((ک  gestureجدی((د دری((افت نمایی((د .اگ((ر بع((د از کش((تن ی((ک ی((ا دو ب((اس ب((ه
اینجا بازگردید وی رفته است .حال به سمتی که وارد شدید بازگشته ولی دیگر نمی توانی((د از هم((ان
درب خارج شوید زیرا بالتر قرار دارد بنابراین با آهس((تگی و دق(ت ب(ه ی(ک طبق((ه زیری(ن بپری((د .ب(رای
برداش((تن دو ایتم((ی ک((ه از روی جن((ازه ه((ای اوی((زان ش((ده ب((ه پ((ایین پ((رت کردی((د ک((ه ش((امل Blood ۲
 Stone Shardsو  Saw Spearهستند بایستی به طبقه زیرتر بپرید ،هر بار ب(رای یک(ی از ای((ن ایت(م
ها .زیرا یکی در سمت چپ فاضلب است و دیگری در سمت راست و نمی ش((ود ک((ه در ی((ک ب((ار ه((ر
دو را برداری((د بن((ابراین بای((د ی((ک ب((ار از ب((ال ب((ه س((مت چ((پ پری((ده و ی((ک ب((ار ب((ه س((مت راس((ت .در
فاضلب موش های غول پیکر را بکشید و وارد سیستم اص(لی فاض((لب در بی(رون ای(ن بخ((ش ش((وید.
بهتر است که این بخش را که توضیح دادم بع((د از کش((تن دو دش((من تفن((گ دار و ی((ک دش((من دیگ((ر
که در پاراگراف بعدی توضیح میدهم انجام دهید تا احتمال اسیب شما کمتر باشد.
ادامه مسیر قبل از نکته :در بیرون درب دو دشمن تفن((گ دار و ی((ک  Hunchbackرا م((ی بینی((د .اگ((ر
بتوانید یکی از این تفنگداران را قبل از این که  .Hunchbackبه شما حمله کند از پای در آورید کار
بسیار راحت تر خواهد بود .Hunchback .را به اتاق قبلی بکشید تا بتوانی((د راح((ت ت((ر وی را از پ((ای
در اورید فقط مراقب باشید پایین نیافتید .بعد از کشتن وی مسیر دور فاضلب را ادام((ه دهی((د و از
روی جسد  Coldblood Dewرا برداری((د .هم((ان مس((یر ار ادام((ه هی((د ت((ا فاض((لب را دور زده و ب((ه آن
س((مت برس((ید ک((ه تفنگ((داران در آن ق((رار داش((تند و روب((روی درب((ی اس((ت ک((ه از آن وارد ای((ن بخ((ش
شدید .اینجا بای(د  ۴ع(دد  Crazed Crowرا از پ(ای در آوری((د .قب((ل از ای(ن ک((ه ک(امل ای(ن بخ((ش را رد
کنید به پایین نگاه کنید و بر روی یک لبه پایین تر یک ایت(م را م(ی بینی((د ک((ه Blood Stone Shard
است و ارزش دارد که به خاطر آن یک بار پایین بپرید و دوباره به ب((ال بازگردی((د .ان را برداش((ته و از
نردبانی که در انتهای مسیر اب قرار دارد بال بازگردید.
بع((د از برداش((تن ایت((م دوب((اره ب((ه هم((ان مس((یر ب((ال برگردی((د و ای((ن ب((ار ب((ه س((مت راس((ت پ((ل بروی((د ت((ا
دو  Crazed Crowو تع((دادی جعب((ه قاب(((ل شکس((تن ببینی((د .آنه(((ا را کش((ته و از پش((ت جعب(((ه ه((ا ۲
عدد  Oil Urnرا بردارید .حال به همان س((مت دیگ((ر برگردی(د )هم((ان ج((ایی ک(ه ب((ا دو تیران((داز مب((ارزه
کردید(و در انتهای مس(یر نردب(انی را م(ی بینی(د .از آن پ(ایین بروی(د .در پ(ایین نردب(ان ابت(دا ب((ه س(مت
راست و سپس در ادامه در اولین تقاطع به س((مت چ((پ بروی((د .طبق((ه ب((الی ش((ما در ای((ن منطق((ه پ((ر
است از موش های غول پیکر که بهتر است در اینجا ب((ه ج((ای دوی((دن راه بروی((د ت((ا آنه((ا مت((وجه ش((ما
نشده و به پایین نپرند .اگر هم قصد دارید که انها را بکشید سعی کنید آنه(ا را یک((ی یک((ی از پ((ای در
اورید و مراقب  leap attackآنها باشید .در انتهای این مسیر بایس((تی ک((ه دو م((وش ب((زرگ را از بی(ن
ببری((د ت((ا ایت((م ارزش((مند  Madman’s Knowledgeرا از روی جن((ازه برداری((د .م((ی توانی((د از ای((ن ایت((م
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ب((رای کس((ب  Insightاس((تفاده کنی((د ک((ه در بخ((ش مرب((و rب((ه  Insightدر م((ورد ان مفص((ل ص((حبت
کردیم .از مسیری که امده بودید برگردید و این بار راه را ادام((ه دهی((د )ج((ایی ک((ه ب((ه چ((پ پیچیدی((د(
تا به یک  Club Bruteبرسید ک((ه ش((بیه ب((ه هم((ان  Brick Bruteاس((ت ول((ی جاخ((الی دادن از حملت
اینها مقداری سخت تر است .البته می توانید اهسته و ارام به پشت وی بروی((د و حمل((ه ش((ارژ ش((ده
انجام دهید.
بعد از کشتن او می توانید با شخصیتی ک(ه پش(ت درب اس(ت ص(حبت نمایی(د .از نردب(انی ک(ه س(مت
راست است بال بروید .دستگیره ای که اینجاست بکشید تا یک میانبر برای شما باز ش((ود .در اینج((ا
ی((ک پنج((ره م((ی بینی((د ک((ه روش((ن اس((ت و بای((د ب((ا شخص((یتی ک((ه انجاس((ت )ی((ک دخ((تر بچ((ه( ص((حبت
نمایید و موافقت کنید که به او کمک کنید تا  Tiny Music Boxرا ب((ه ش((ما بده((د .از دروازه ای ک((ه
باز کردید وارد شوید و می بینی(د ک(ه ب(ه هم(ان حی(اطی رس((یدید ک(ه پش((ت بخ((ش یارن((ام مرک(زی ق(رار
داشت .حال برگردید و از نردبانی که امده بودید پایین بروید .از روی پل بگذری((د و از دیگ((ر نردب((انی
که می بینید پایین بروید .در انتهای نردبان وقتی که به کف فاضلب رس((یدید در س((مت چ((پ دس((ته
ای از  Undead Crawlerرا که ارام در حال خزیدن هستند می بینید که تعدادشان نیز زی((اد اس((ت.
می توانید یک کوکتل مولوتوف انداخته و از اتش گرفتن آنها لذت ببرید .البت((ه ب((ه ط((ور معم((ول نی((ز
می توانید آن ها را بدون دردسر خاصی بکشید .وقتی هم(ه انه(ا را کش(تید م(ی توانی((د از روی جن((ازه
ک(ه انج((ا ق(رار دارد  ۱۰ع(دد  Quicksilver Bulletبرداری((د و اگ(ر کم(ی ه(م ش((انس داش(ته باش(ید یک(ی
از  Undead Crawlerها که کشته اید برایتان یک  Bold Hunter’s Markمی اندازد.
ح(((ال ب(((ه س(((مت مخ(((الف ای(((ن مس(((یری ک(((ه امدی(((د حرک(((ت کنی(((د و مس(((تقیم بروی(((د .مق(((داری جل(((وتر
تع((دادی  Crazed Crowروی ی((ک تیرچ((وبی ب((الی س((رتان و همچنی((ن  Undead Crawlerه((ا وج((ود
دارند .می توانید بت شلیک کلغ ها را انداخته و یا جلو بروید ت((ا خودش((ان پ(ایین بپرن((د و ب(ا ص(بر و
حوص((له ان ه((ا را بکش((ید .از پل((ه ه((ا پ((ایین بروی((د و اینج((ا بای((د چن((د  Undead Crawlerدیگ((ر را نی((ز
بکش((ید .ی((ک مس((یر کوت((اه س((مت راس((تتان م((ی بینی((د ک((ه وارد ان ش((وید و چن((د ع((دد دیگ((ر Undead
 Crawlerرا بکشید تا یک  Blood Stone Shardبه دست اورید .به مسیر اصلی برگردید .جلوتر دو
کلغ دیگر می بینید ،یک تونل که در ان یک خوک بزرگ رو ب((ه ش((ما ایس((تاده اس((ت و همچنی((ن ی((ک
نردبان در راست .فعل با نردبان کار داریم .از آن بال بروید و س((مت چ((پ مت((وجه ی((ک درب خواهی((د
شد با ی(ک دس((تگیره ک(ه در ان ق(رار دارد .دس(تگیره را بکش(ید ت(ا ی(ک اسانس((ور ببرایت(ان بیای(د .وق(تی
سوار ان شوید و پایین بروید م(ی رس((ید ب((ه هم((ان حی((اطی ک((ه در ابت((دای مرحل((ه ب((ا دو Brick Brute
مبارزه کردید و به شما گفتم آن درب روبرو را به خ((اطر داش(ته باش(ید زی((را بع((دا ب((ه کارت((ان م((ی ای((د.
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حال همان اسانسور برای شما یک میانبر ع((الی ب((از م((ی کن((د ک((ه در ص((ورت شکس((ت خ((وردن از ب((اس
مرحله بتوانید سریعا از فانوس یارنام مرکزی دوباره به سمت باس بروید.
به همان بخشی ک(ه ابت(دا درب را ب((ازی کردی(د و اسانس((ور را س((وار ش(دید بازگردی(د )هم(ان ج((ا ک(ه از
نردب((ان ب((ال امدی((د( .در وس((ط ای((ن منطق((ه چن((د پل((ه و ی((ک پ((ل ب((زرگ م((ی بینی((د ک((ه در ان س((متش
دشمنان ایستاده اند .این پل به سمت باس منطقه می رود یعنی  .Father Gascoigneمی توانی((د
اکنون به مبارزه با ان بروید اما پیشنهاد من این است که هنوز مقداری ایتم و گنج که مان((ده اس((ت
را جمع کنید .ارام به روی پل بروید و وقتی کمی جلو رفتید از ان سمت پل چن((دین دش((من ب((ه ش((ما
حمله می کنند و البته یک توپ آتشین بزرگ نی(ز فع(ال م(ی ش(ود و ب((ه س(مت ش((ما ب(ه راه م(ی افت(د.
س((ربعا ب((ه ع((ق بازگردی((د و در اول پ((ل ب((ه کن((ار بپری((د .ای((ن ت((وپ اتش((ین احتم((ال اس((یب زی((ادی ب((ه
دشمنان شما رس((انده اس(ت .بقی((ه انه(ا را ب(ا احتی(ا rاز پ(ای در اوری(د .مس(یر پ((ل را ادام(ه دهی(د و در
انتهای پل یک  Brick Bruteو یک دشمن تبر به دست را بکشید .دقیقا در سمت چپ کنار پل ،یک
نردب((ان ب((ه پ((ایین م((ی رود ک((ه از آن اس((تفاده کنی((د و پ((ایین بروی((د .کم((ی جل((و رفت((ه و از ی((ک ورودی
باریک در سمت چپ وارد تونل شوید.
حال اینجا همان تونلی است که از آن سمت دی((ده ب((ودیم و ی((ک خ((وک ب((زرگ ی((ا  Crazed Pigدر ان
وجود داشت که رویش به شما بود .حال این خ((وک پش((ت ب((ه ش((ما ایس((تاده اس((ت و م((ی توانی((د ارام
به سمت او رفته و از پشت با یک ضربه کشنده اسیب خیلی زیادی به او بزنید تا به زمی((ن بیافت((د و
با حمله شارژ شده ک(ارش را بس((ازید زی((را ک((ه دش((من قدرتمن((دی اس((ت .بع((د از کش((تن وی در هم((ان
قسمت از روی دو جن((ازه  Saw Hunter Badgeو ی((ک  Coldblood Dewرا برداری((د .ح((ال دوب((اره از
همان نردبان که آم((ده بودی((د ب((ال بروی((د )در انته((ای تون((ل چی((زی نیس(ت ج((ز ای(ن ک(ه س((قو rکنی((د!(.
ح((ال ب((ه جل((و بروی((د از چن((د پل((ه ب((ال رفت((ه و در ای((ن بخ((ش  ۲ع((دد  Hunchbackوج((ود دارن((د ک((ه
پشتشان به شماست و می توانید از پشت به آنها نزدیک شده و یکی را از پای در اورید و دیگ((ری را
نی((ز شکس((ت دهی((د .در اینج((ا از روی جس((د  ۲ع((دد  Bold Hunter’s Markرا برداری((د و ح((ال هم((ان
مسیر که امده بودید را ادامه دهید و از چند پله بال بروید تا به مه برسید .حتما می دانید ک((ه ای((ن
مه مربو rبه منطقه باس است .باس فایتی جذاب با باسی قدرتمند به نام Father Gascoigne

باس فایت Father Gascoigne :
 Bloodborneبه طور کلی در مورد شکارچی هاست و حال وق(ت ای((ن رس((یده ک(ه ک(امل لم((س کنی(د
چ((را م((ی گوین((د ش((کارچی ه((ا بس((یار مرگب((ار هس((تند زی((را ک((ه  Father Gascoigneب((ه واق((ع درن((ده و
مرگب((ار اس(ت .ای(ن ب(اس ف(ایت در واق(ع ی(ک تمری(ن خ(وب ب(رای مب(ارزات  PvPاس(ت زی(را ک(ه Father
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 Gascoigneبسیار باهوش و مرگبار و شبیه به ش((کارچیان ب((ا ه((وش انس((انی اس((ت .ب((ا شکس((ت وی
کلید  Oedon Tombرا خواهید گرفت .اگر ت(ا ح((ال ی((اد نگرفتی(د ک(ه چگ((ونه از س((لح گ(رم خ((ود ب(رای
قطع کردن حمله دشمن و گیج کردن او استفاده کنید حال استاد این کار به شما یاد م((ی ده((د زی((را
که این عمل ،حقه مورد علق((ه  Father Gascoigneدر مب((ارزه اس((ت .به((ترین راه ب((رای جل((وگیری از
ای((ن ک((ه ای((ن بل س((رتان بیای((د و  Father Gascoigneدخلت((ان را بی((اورد ای((ن اس((ت ک((ه وق((تی ب((ه وی
حمله می کنید )در حالتی که گیج نیست( تنها و تنها دو ض((ربه ب(ه او بزنی(د و ی(ا ح(تی ب(ا س((لح ه(ای
کن((دتر ،ی((ک ض((ربه زده و س((ریعا جاخ((الی دهی((د ت((ا از ش((لیک وی در ام((ان بمانی((د .اگ((ر کم((ی خ((وش
ش((انس باش((ید و از نظ((ر وض((عیت ارتق((ای شخص((یت در ح((الت خ((وبی ق((رار داش((ته باش((ید م((ی توانی((د
شاید دو بار این کار را انجام دهی(د قب(ل از ای(ن ک(ه بخواهی((د عق(ب رفت(ه و خ(ط ق(درت ب(دنی خ((ود را
دوباره پر کنید.
ی((ک راه و ی((ک حق((ه نی((ز ب((رای مب((ارزه ب((ا  Father Gascoigneوج((ود دارد Tiny Music Box .ک((ه در
قس((مت قبل((ی نح((وه گرفت((ن آن را از دخ((تر بچ((ه پش((ت پنج((ره ش((رح دادی((م را فع((ال کنی((د و از آن در
مب((ارزه )نزدی((ک ب((اس( اس((تفاده کنی((د ت((ا  Father Gascoigneدر ج((ای خ((ود خش((ک ش((ود و فرص((ت
داری((د ت((ا ب((ه پش((ت وی بروی((د و از  Charge Attackو ی((ا  Backstrikeاس((تفاده کنی((د .البت((ه ای((ن را
بدانید که ممکن است وق((تی در تلش ب(رای اس((تفاده از ای(ن جعب((ه موس((یقی هس(تید ض((ربه بخوری((د
پ((س خیل((ی خیل((ی نزدی((ک وی نروی((د ام((ا وق((تی خیل((ی دور ه((م باش((ید هی((چ اث((ری روی وی نخواه((د
داش((ت .س((عی کنی((د بع((د از ی((ک جاخ((الی دادن س((ریع آن را امتح((ان کنی((د .یک((ی از راه ه((ای خ((وب
مخصوصا برای این فاز مبارزه استفاده از قبرها به عنوان سپر است و سپس ض((ربه زدن ب((ه Father
 Gascoigneاز پشت قبرها با یک سلح بلند ،زیرا در این حالت گاهی تیرهای وی هم به شما نم(ی
خ((ورد و م((ی توانی((د ب((ا زرنگ((ی از قبره((ا ب((رای مح((افظت خ((ود اس((تفاده نمایی((د ام((ا ای((ن را ه((م در نظ((ر
بگیرید که این کار هم چندان اسان و راحت نیست و فکر نکنید که دیگر با این ک((ار هم((ه چی(ز تم((ام
اس((ت و راح((ت م((ی توانی((د او را شکس((ت دهی((د .خی((ر از ای((ن خبره((ا نیس((ت!! کل در ای((ن ب((ازی از ای((ن
خبرها نیست! شاید برخی راه ها مبارزه را کمی اسان تر کنند اما ان ه(ا هرگ(ز مب((ارزه ب(ا ب(اس ه(ا را
تبدیل به یک جنگ ساده نخواهند کرد و باز هم باید بسیار تلش کنید.
وق((تی ک((ه ب((ه ه((ر ش((کل خ((ط س((لمتی ب((اس ب((ه نص((ف رس((ید )ت((ا ای((ن زم((ان  ۳ب((ار م((ی توانی((د از جعب((ه
موسیقی استفاده کنید( او تبدیل به یک دیو خوفناک و قدرتمندمی شود .از اینجا به بعد فق((ط ی((ک
ب(((ار دیگ(((ر م(((ی توانی(((د از جعب(((ه موس(((یقی اس(((تقاده کنی(((د و بع(((د از ان ب(((ی اث(((ر م(((ی ش(((ود .ف(((رم دی(((و
شکل  Father Gascoigneبه طور خوفناکی با سرعت بسیار زیاد و بدون وقفه و م((داوم حمل((ه م((ی
کند که این حملت بسیار هم به شما اسیب می زنند اما از سوی دیگ(ر لاق((ل وی دیگ(ر ش(لیک نم(ی
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کن((د! در ای((ن قس((مت قطع((ا ض((رباتی خواهی((د خ((ورد و ض((رباتی نی((ز خواهی((د زد ک((ه بای((د ای((ن م((ورد را
مدیریت نمایید و با توجه به استفاده از ایت((م پ((ر کنن((ده خ((ط س((لمتی و م((دیریت ض((رباتی ک((ه ب((ه وی
وارد م(((ی کنی(((د س(((عی کنی(((د او را شکس(((ت دهی(((د .ف(((رم دی(((و ش(((کل  Father Gascoigneکمبوه(((ای
وحشتناکی با پنج((ه ه(ای قدرتمن((دش دارد و وق(تی م(ی بینی(د ک(ه وی ش(روع ک(رد ب(ا پنج((ه ه(ایش ب(ه
صورت مداوم ضربه زدن ،سریعا ب((ه عق(ب رفت((ه و ی(ا ح((تی ب((ه پش((ت او بروی((د .فک(ر نکنی((د ک((ه ب(ا ی(ک
جاخ((الی دادن ب((ه عق((ب از او ف((رار خواهی((د ک((رد زی((را ک((ه کمبوه((ای مرگب((ار وی ط((ولنی هس((تند و وی
همینطور ضربه می زند و به جلو می اید و ب((ه ش((ما م((ی رس((د و گاه((ا بای((د چن((د ب((ار غل((ت بزنی((د و در
اینجا باید خط استقامت خود را نیز مدیریت نمایید .دقت کنید که در فرم دیو ش((کل وی ،هی((چ گ((اه
خیلی خیلی از او دور نشوید )البته اجازه هم نمی دهد!( زیر ا که حمله پرشی خواهد زد که چندان
هم راحت نیست بخواهید از آن جاخالی دهید.
بهترین روش ها برای این بخش از مبارزه رفتن مداوم به پشت دیو است و یا ق(ایم موش(ک ب(ازی ب(ا
او لی قبرها که البته حملت وی در حالت دیو ،دامنه اث(ر ب((الیی ه(م دارن((د و ممک((ن اس(ت از پش((ت
قبره((ا ه((م ب((ه ش((ما برخ((ورد کنن((د و ی((ا قبره((ا را بش((کنند .اگ((ر غل((ت زدن و جاخ((الی دادن ب((ه دلی((ل
برخورد به قبرها و گیر کردن به انها برایتان سخت است می توانید به سمت پل((ه ه(ا و ب(الکن بروی(د
و انج(((ا مب(((ارزه را دنب(((ال کنی(((د .ای((ن نکت(((ه را ه((م در نظ((ر داش(((ته باش(((ید ک((ه در ه((ر دو ف((رم Father
 Gascoigneش((ما نی((ز م((ی توانی((د از ش((لیک ب((ا س((لح گ((رم و گی((ج ک((ردن او اس((تفاده نمایی((د ام((ا بای((د
زمان بندی شلیک شما بسیار دقیق باش((د و دقیق(ا لحظ((ه ای ک(ه وی م(ی خواه((د آغ((از ب((ه حمل((ه کن(د
شلیک نمایید )نه وقتی شروع کرد( و در نظر داشته باشید ک(ه مق(داری زودت(ر ش(لیک ک(ردن به(تر از
دیرت(((ر ش(((لیک ک(((ردن اس(((ت .در نه(((ایت و ب(((ا اس(((تفاده از روش ه(((ایی ک(((ه ذک(((ر ش(((د بایس(((تی Father
 Gascoigneرا شکست دهید اما این را نیز بدانید که داس((تان و سرنوش((ت وی و خ((انواده اش یک((ی
از تل((خ تری((ن و غ((م انگیزتری((ن داس((تان ه((ای دنی((ای بلدب((ورن اس((ت و وی نی((ز روزی مانن((د ش((ما ی((ک
شکارچی بوده که قصد حفاظت از همسر و خانواده اش را داشته است اما...
بعد از کشتن وی فانوس را روشن نمایید و اگر نیازی م((ی بینی((د ب((ه ه((انترز دری((م بازگردی((د و ارتق((ا و
خرید و  ..را انجام دهید .سپس به همان فانوس محل باس فایت بازگردید و با کلی((دی ک((ه از ب((اس
گرفته اید اکنون می توانید درواره فلزی بالی پل(ه ه(ا را ب((از نمایی(د و ای(ن گ((ونه پ(س از ط(ی مس(یری
کوت((اه ب((ه یک((ی از مهم((ترین من((اطق ب((ازی یعن((ی  Cathedral Wardم((ی رس((ید ک((ه از اینج((ا راه ورود
به  Old Yharnamنیز در نهایت پیدا خواهید کرد.
این را بدانید که با کشتن گاسکوئین بازی تIییر خواهد ک(رد و دوب((اره م(ی توانی((د ب(ا تم(ام شخص((یت
ها صحبت کرده و حرف های جدیدی بشنوید.
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زمانی که درب ورود به  Cathedral Wardرا باز می کنید یک کات سین مشاهده می کنید و بعد از
آن چند قدم جلوتر فانوس را روشن نمایید .در س(مت راس(ت ف(انوس و کن((ار دری ک(ه وارد ش((دید ب((ا
یک شخصیت غیر قابل بازی ح((داقل  ۲ب((ار ص((حبت کنی((د و مطمئ(ن ش((وید ک(ه تم((ام ح((رف ه(ای او را
بش((نوید .ح((ال از اینج((ا بای((د ی((ک گری((ز ب((ه منطق((ه قبل((ی یعن((ی  Central Yharnamبزنی((م .از طری((ق
فانوس به لم(پ  Central Yharnamس((فر کنی(د .هم((ان کن(ار پنج((ره نزدی(ک لم(پ ک(ه قبل ب(ا م(ردی
پشت پنجره حرف می زدید دوباره حرف بزنید و حال وی به شما سلح  flamethrowerرا می دهد.
حال باید به نزد پیرزنی بروید که خانه اش در محل((ی ب((ود ک((ه چن((دین قف((س س((گ وج((ود داش((ت )در
قسمت های قبل بخوانید( و بعد از پل در جلوی خانه وی که یک سگ ایستاده است ،با او ص((حبت
کنی((د )بع((د از کش((تن س((گ( .قبل ب((ار اول وق((تی از ش((ما پرس((یده ب((ود ج((ای امن((ی س((راغ داری((د ش((ما
ج(((وابی نداش(((تید ام(((ا اکن(((ون وق(((تی ب(((ا او ح(((رف بزنی(((د ب(((ه او در م(((ورد  chapelو Cathedral Ward
بگویید.
ح((ال دوب((اره از طری((ق لم((پ ب((ه هم((ان لم((پ جدی((د  Cathedral Wardبازگردی((د .دوب((اره ب((ا هم((ان
شخصیت اول که در اینجا دیدی صحبت کنید تا به شما ی(ک  gestureبده((د .ح(ال از لم(پ جل((وتر
رفته و یک ورودی سمت چپ خود به یک حیا rقبرس(تان مانن(د م(ی بینی(د ک(ه وارد آن ش((وید .اینج(ا
دشمنانی به نام  Gravekeeperمی بینید ک(ه کن((د ول((ی نس(بتا قدرتمن((د هس((تند .م(ی توانی((د آنه((ا را ا
یک((ی از آنه((ا ک((ه نزدیک((تر ب((ه شماس((ت شکس((ت دهی((د .ی((ک درخ((ت در س((مت راس((ت ورودی ک((ه از ان
امدید می بینید .زیر ان یک ایتم قرار دارد که شامل ست لباس ارزش((مندی اس((ت ،یعن((ی Top Hat,
 Hunter Garb, Hunter Glovesو  .Hunter Trousersایت(((م را برداری(((د و اص(((ل در ای(((ن قس(((مت
معط((ل نکنی((د و نایس((تید وگرن((ه ی((ک دس((ت ن((امرئی ب((زرگ )ک((ه بع((دا ب((رای ش((ما توض((یح خ((واهیم داد
متعلق به آمیگدال هستند( شما را خواهد گرف((ت .در ای((ن قبرس((تان ی(ک جس((د دیگ((ر نی(ز وج((ود دارد
که روی آن می توانید  ۶عدد  Blood Vialبردارید .حال از بخشی که وارد اینجا شدید دو راه وج((ود
دارد که یکی به سمت راست می رود که دشمن اول ایستاده بود و یکی نیز مس((تقیم روب((روی مح((ل
ورود شما به این قبرستان است که دشمن دومی به آنجا می رود.
مس(((یر مس(((تقیم را دنب(((ال کنی(((د .از چن(((دین پل(((ه پ(((ایین بروی(((د و نهایت(((ا ب(((ه چن(((دین  Henchmenو
یک  Houndمی رسید که باید با دقت آنها را شکست دهید .در انتهایی ترین قسمت س((مت راس((ت
این منطقه دو جسد ق(رار دارن((د ک((ه ش((امل  ۲ع((دد  Coldblood Dewو  ۴ع(دد Molotov Cocktail
هستند .هنوز داخل کلیسایی که در وسط این منطقه می بینید نشوید .ب((ه ج(ای آن ب((ه س((مت چ(پ
بروید و از پله ها بال رفته و اینجا  ۲سگ به ش((ما حمل((ه میکنن((د و ی((ک دش((من تیران((داز نی((ز از ب((الی
پله ها به شما شلیک م(ی کن((د .وق(تی آنه((ا را کش(تید ب((الی پل((ه ه(ا تنه(ا ی(ک مس(یر ب((ه س((مت راس((ت
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وجود دارد که وارد شوید و باز هم دوباره به سمت راست بروی(د ت(ا ب(ه ی(ک دس((تگیره برس(ید و آن را
بکشید .اینجا یک جسد با یک  Madman’s Knowledgeنیز وجود دارد .حال بازگردید و این بار راه
دیگر را وارد شوید و در ای(ن ات((اق ی(ک مس((یر در س((مت راس((تتان وج((ود دارد ک(ه وارد ش((وید و مراق(ب
باشید که اینجا به یک شخصیت غیرقاب(ل ب((ازی مه(م ب(ه ن(ام آلف(رد ک(ه ره(بر یک(ی از کاوننته(ای ب(ازی
است حمله نکنید .با وی صحبت کنید و با تمام حرفهای وی موافقت نمایید ت((ا  ۳ع((دد Fire Paper
و یک  gestureجدید دریافت نمایید .کل مسیر را به منطق((ه اول برگردی(د و ح((ال وارد کلیس((ا ش((وید
و می بینید که با دستگیره ای که مدتی قبل کشیده اید اکنون یک پله ه(ای مخف((ی ب((ه زی((ر ات((اق ب((از
شده است.
ابت((دا ب((ه پ((ایین پل((ه ه((ا نروی((د و در هم((ان ات((اقی ک((ه هس((تید  Henchmanرا بکش((ید و Madman’s
 Knowledgeرا بردارید .حال از پله های باز شده پایین بروید و در سمت چپ Tempering Blood
 Gemstoneرا بردارید .قبل از این که به منطقه بع((دی بروی((د مش((عل خ((ود را روش((ن کنی((د .در ات((اق
بعدی و در قسمت تاریک انتهای اتاق یک  Netherbeastبه ش((ما حمل((ه خواه((د ک((رد .او را بکش(ید و
به یک ردیف پله ها خواهید رسید .از آنها پایین بروی((د و س((پس ب((ه ی((ک نردب((ان م(ی رس((ید ک((ه از آن
نیز باید پایین بروید .حال از چند پله که پشت سرتان می بینید بال بروید و  Antidote ۴را برداری((د
که بعدا به کارتان خواهند امد )آن ه(م حس((ابی!( .ح((ال ب((ه مس((یر قب((ل بروی((د و وارد ی(ک ات((اق ب(زرگ
خواهید شد که فانوس  Old Yharnamدر آنجا قرار دارد و بای((د ان را روش((ن نمایی((د .اینج((ا چن((دین
جعبه وجود دارند که می توانید آن ها را بشکنید و  ۳ع(دد  Pungent Blood Cocktailرا برداری((د.
سپس به سمت یک درب بزرگ که اینجا می بینید بروید و آن را باز کنید .این در به یک((ی از برتری((ن
مناطق بازی می رود ،منطقه ای مخوف و هیجان انگیز به نام Old Yharnam

:Old Yharnam


رفت((ن ب(ه ای(ن قس((مت در ای(ن مقط(ع زم((انی انتخ(ابی اس(ت و اگ(ر م(ی خواهی((د بع(دا ب((ه اینج(ا
بازگردی((((د م((((ی توانی((((د چن((((د پ((((اداش جم((((ع اوری کنی((((د .اگ((((ر اکن(((((ون ب((((ه Old Yharnam
بروید  ،Djuraشکارچی که از این منطقه حفاظت میکند با ش((ما دش((من خواه((د ش((د و دیگ((ر
نخواهید توانست ب(ا وی دوس((ت ش((وید .اگ(ر میخواهی((د ک((ه وی دش(من ش((ما نش((ود وارد ای((ن
منطقه نشوید و ب(ه س((مت دیگ(ر مس(یر  Cathedral Wardو مب((ارزه ب(ا ب(اس Vicar Amelia
بروی((د .ح((ال در اینج((ا مس((یر ادام((ه ب((ازی در ح((التی ک((ه میخواهی((د  Old Yharnamرا ادام((ه
دهید بررسی می کنیم.
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وقتی که وارد  Old Yharnamشدید از پله ها پایین بروید و در اینجا از ش((ما خواس((ته م(ی ش((ود ک((ه
ای(((ن منطق(((ه را ت(((رک کنی(((د .ب(((ه س(((مت چ(((پ بروی(((د و از ات(((ش ه(((ا ع(((بر کنی(((د .در ای(((ن بخ(((ش ) Old
 (Yharnamباید مراق(ب  Walking Beastه(ا باش((ید و انه((ا را بکش((ید .ای(ن موج((ودات دش((من خیل(ی
قدرتمن((دی نیس((تند ول((ی بس((یار س((ریع هس((تند و م((ی توانن((د راح((ت از حملت ش((ما جاخ((الی دهن((د.
درست قبل از پل یاد شده در سمت چپ منطقه ،جسدی با  ۶عدد  Blood Vialقرار دارد که ان ها
را بردارید .به روی پل رفته و  ۳عدد  Walking Beastرا از پای در اورید .بعد از پل کامل به س((مت
چ((پ رفت((ه ت((ا نهایت((ا ب((ه ی((ک  Hooded Beastبرس((ید ک((ه ن((وعی از هم((ان موج((ودات یادش((ده اس((ت و
البته کندتر از آنها .وی را از پای در اورده و  ۲عدد  Coldblood Dewرا بردارید.
حال به سمت منطقه راست پل بروید و اینجا تعدادی پله رو به پایین می بینی((د .هن((وز روی پل((ه ه((ا
نروی(د و در ع((وض ب(ه س((مت چ(پ ای(ن پل((ه ه(ا بروی(د و ی(ک دش(من را از پ(ای در اوری((د و مس(یر را ب((ه
پشت ساختمان ادامه دهید ت((ا  ۲ع(دد  Blood Stone Shardرا از روی ی((ک جس((د برداری((د .احتم((ال
در این بخش دو عدد  Walking Beastدیگر نیز به شما حمله خواهند کرد که باید آن ها را از بین
ببری(د .ح(ال بازگردی(د و از هم(ان پل(ه ه(ای گفت(ه ش((ده پ(ایین بروی(د .ب(ه ص(دای تهدی((د ت((وجه نکنی(د و
ادام(ه دهی(د .پ(ایین پل((ه ه(ا دس(ته زی(ادی از  Walking Beastو  Hooded Beastه(ا ب(ه ش((ما حمل(ه
خواهن((د ک((رد ک((ه بای((د ب((ا دق((ت و تمرک((ز خیل((ی ب((الیی انه((ا را یک((ی یک((ی از بی((ن ببری((د .مراق((ب ش((لیک
هایی که از بالی یک ساختمان به شما می شود باشد و سعی کنید پشت مجس((مه ای ک((ه در وس((ط
این بخش است قایم شوید .منتظر شوید تا شلیک قطع شود و سریعا به سمت راست قس((متی ک((ه
از پله ها پایین امدید بری((د و در اینج((ا نی(ز چن((دین پل((ه ب((ه پ((ایین م(ی بینی(د ک((ه انه((ا را دنب(ال کنی(د و
نهایتا به ی(ک دی((وار شکس((ته در س((مت چ((پ م(ی رس((ید ک(ه م(ی توانی((د از ان ب(ه داخ((ل ی(ک س((اختمان
بروید .در اینجا باید یک  Hooded Demonرا از پای در اورید )همان  Hooded Beastهستند ولی
مق(((داری بزرگ(((تر( و  ۳ع(((دد  Antidoteرا از روی جس(((د برداری(((د .در ای(((ن بخ(((ش بای(((د بس(((یار مراق(((ب
شلیک ها باشید .اکنون یک ورودی در سمت راست و یک ورودی در سمت چپ اتاق می بینی((د .ب((ه
سمت چپ بروید و روی بالکن  Blood Stone Shardرا از روی جسد بردارید.
س((((پس ب((((ه ات((((اق برگردی((((د و ای((((ن ب((((ار بس((((یار بس((((یار ب((((ا احتی((((ا rب((((ه ورودی چ((((پ بروی((((د .دو س((((ه
عدد  Walking Beastرا می بینید Iبهتر است اینجا با انها مبارزه نکنید زیرا که ن((ه تنه((ا ای((ن بخ((ش
کامل بدون دیوار و باز به روی شلیک ها است بله بشکه هایی ک((ه اینج((ا هس((تند نی(ز ب((ا ی((ک ش((لیک
منفجر می شوند و اسیب زیادی می زنند .از یک  Pebbleاستفاده کنید ت((ا یک((ی از آنه((ا را ب((ه س((مت
خود بکشید و در ات(اق وی را از پ(ای در اوری((د .س(پس ی(ک مولوت((ف ب(ه س(مت بش(که ه(ا بیاندازی(د ت(ا
منفج((ر ش((ده و دیگ((ر دش((منان ی((ا کش((ته ش((وند ی((ا اس((یب دی((ده ب((ه س((مت ش((ما بیاین((د .وق((تی تم((ام
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دش(((منان کش(((ته ش(((دند خیل(((ی س(((ریع ب(((ه انته(((ای ای(((ن س(((مت بروی(((د و در گوش(((ه س(((مت راس(((ت ۳
عدد  Antidoteرا از روی جس((د برداری((د .س((پس ی((ک بخ((ش شکس((ته در دی((وار خواهی((د دی((د ک((ه تنه((ا
راهی است که در اینجا دارید و باید وارد ان شوید و از روی یک پل کوچک چوبی عبور ک((رده و روی
ب((الکن س((مت چ((پ چن((دین  Crazed Crowرا از پ((ای در اوری((د و  ۲ع((دد  Blood Stone Shardرا از
روی جسد بردارید .حال به سمت مخالف این بخش که آمدید بروید و وارد یک ات((اق م((ی ش((وید ک((ه
دو ع((دد  Walking Beastو ی((ک ) Hooded Demonک((ه ناگه((ان ی((ک بخ((ش چ((وبی را م((ی ش((کند و
بی((رون م((ی پ((رد( ،ب((ه ش((ما حمل((ه م((ی کنن((د .پ((س از کش((تن آنه((ا ی((ک  Antidoteرا برداری((دو از ات((اق
کوچکی که  Hooded Demonاز ان بیرون پرید نیز  ۲عدد  Bloodtinge Gemstoneرا برداری((د .از
درب خ((ارج ش((وید و ح((ال دوب((اره ب((ه مح((دوده تیران((دازی وارد م((ی ش((وید .مس((تقیم از کن((ار قس((مت
باغچه مانن(د جل((و بروی((د و  ۳ع(دد  Walking Beastو ی(ک  Hooded Demonبرخواهن((د خواس((ت و
حمل((ه م((ی کنن((د .اگ((ر بخواهی((د م((ی توان((د عق((ب ب((ه درون ات((اق بازگش((ته و انه((ا را ب((ه انج((ا بکش((ید ت((ا
بدون وجود تیراندازی با آنها مبارزه کنید.
بع(((داز کش(((تن انه(((ا ب(((ه س(((مت راس(((ت بروی(((د ت(((ا ب نزدی(((ک ی(((ک پ(((ل چ(((وبی باری(((ک برس(((ید و بای(((د
یک  Walking Beastو یک  Hooded Demonرا از پای در اورید .روی پل چوبی باریک نروی((د و ب((ه
جای ان به سمت راست پل بروید ت((ا ب((ه ی((ک مجس((مه برس((ید .اینج((ا ب((از ه(م بای((د دو ع(دد Walking
 Beastو یک  Hooded Demonرا از پای در اورید .پشت مجس((مه ب((ا انه((ا بجنگی((د ت((ا ش((لیک ه((ا ب((ه
ش((ما نخ((ورد .س((پس  Coldblood Dewرا بردارب((د و ب((ه س((مت پ((ل باری((ک بازگردی((د و از روی ان جل((و
بروید .اینجا دو مسیر داری((د ک(ه ب(ه س(مت چ(پ ی(ا راس(ت بروی(د .س(مت چ(پ ب(ه ط(رف کش(تن منب(ع
تیراندازی یعنی شکارچی  Djuraمی رود ولی اول به سمت راست بروید و از چند پله بال روید .ی((ک
مح((وطه تقریب((ا ب(زرگ م(ی بینی((د ک((ه ی((ک ش((کارچی ه((م آنج((ا ق((رار دارد ول(ی اگ((ر ب((ه ای((ن مح((وطه وارد
شوید هم باید با شکارچی مبارزه ای سخت داشته باشید و علوه ب((ر ان ش((کارچی مح((افظ ش((هر نی((ز
از بال به طور مدام تیراندازی می کند .بهتر است که از هم((ان پل((ه ه(ا ک(اری کنی((د ت(ا ش(کارچی را ب((ه
س((مت خ((ود بکش((ید و روی پل((ه ه((ا و پ((ایین ان ب((ا وی مب((ارزه کنی((د ک((ه مب((ارزه چ((الش برانگی((زی ه((م
خواهد بود .وی بعد از مردن  ۶عدد  Bone Marrow Ashخواهد انداخت ک((ه بای((د انه((ا را برداری((د.
حال باید به سمت چپ پل باریکی که از روی آن امدید و گفتیم که به سمت کشتن منبع تیراندازی
یعنی شکارچی محافظ این شهر با نام  Djuraمی رود ،بروید.
بع((د از کش((تن ش((کارچی ب((ه مس((یر س((مت چ((پ بخش((ی ک((ه از آنج((ا وارد ش((دیم بروی((د و ی((ک نردب((ان
خواهی((د دی((د .ب((الی ای((ن نردب((ان و در س((مت چ((پ آن ،ی((ک نردب((ان دیگ((ر خواهی((د دی((د ک((ه ب((ه مح((ل
مبارزه با شکارچی که به شما تیراندازی می کند یعنی  Djuraم((ی رود ول(ی به(تر اس((ت ک((ه اکن((ون ب(ه
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نزد او نروید و صبر کنید تا وقتی این منطقه را دور زدیم و راه میانبر باز شد ب((ه مب((ارزه ب((ا او بروی((د.
مسیر را ادامه داده و وارد اتاق بع((دی ش((وید .از اینج((ا ب((ه بع(د در ای(ن منطق((ه دش(منانی هس(تند ک((ه
می توانند شما را سمی کنند و بهتر است که لباسی مقاوم در براب((ر س(م بپوش((ید مخصوص((ا ای(ن ک((ه
بدجوری به آن برای باس منطقه نیاز دارید! به محض وارد شدن یک  Hooded Beastبال سر شما
قرار دارد که پایین می پرد و باید او را بکشید .از اتاقی که سمت راست شماست بگذرید و راه را به
سمت انتهای راهرو ادامه دهید و یک  Hooded Beastو  Hooded Demonرا شکس((ت دهی((د و ۳
عدد آنتی دوت را بردارید .از پله ها پایین رفته و وارد اولین درب سمت راست که به یک بالکن می
رس((د ش((وید و اینج((ا ی((ک  Hooded Beastوج((ود دارد ک((ه بای((د خیل((ی خیل((ی س((ریع او را بکش((ید زی((را
چن((د پل((ه پ((ایین ت((ر تع((داد زی((ادی  Walking Beastsو  Hooded Demonsپش((ت س((ر ه((م ب((ه ش((ما
حمله خواهند کرد و به سمت شما می ایند.
وقتی همه را کشتید در سمت دیگر بالکن  ۲عدد  Blood Stone Shardرا بردارید .سپس بازگردید
و پل((ه ه((ا را ب((ه س((مت پ((ایین ادام((ه دهی((د و  Hooded Beastه((ایی ک((ه ب((اقی مان((ده ان((د را بکش((ید.
وق((تی ب((ه منطق((ه پ((ایینی رس((یدید ب((ه س((مت راس((ت نگ((اه کنی((د و ی((ک منطق((ه فرورفتگ((ی در دی((وار م((ی
بینید که یک  Hooded Demonدر آنجا از ی((ک  Madman’s Knowledgeمح((افظت م((ی کن((د .او را
کشته و ایت((م را برداری((د .ح((ال هم((ه مس((یر را بازگردی((د و وارد آن درب((ی ش((وید ک((ه در ابت((دای ورود ب((ه
ای((ن راه((رو س((مت راس((ت دی((دیم و از ان عب((ور کردی((م .از روی تیره((ای چ((وبی عب((ور کنی((د و ک((امل ب((ه
س(((مت چ(((پ بروی(((د و در انته(((ای س(((مت چپ(((دو طبق(((ه را ب(((ا احتی(((از ب(((ه پ(((ایین بپری(((د و پش(((ت س(((رتان
یک  Coldblood Dewرا بردارید .از اینجا می توانی((د مج((ددا ب((ه هم((ان منطق((ه پ((ایینی ک((ه از پل((ه ه((ا
وارد ان ش((ده ب((ودیم و اکن((ون ب((الی آن ق((رار داری((م بپری((د و مس((یر را ب((ه س((مت انته((ای ای((ن منطق((ه
بزرگ ،درست در مقابل جایی که وارد آن ش((ده ب((ودیم ادام(ه دهی((د ت(ا ب((ه ی(ک منطق((ه مح((راب مانن((د
برسید و آنجا  ۲عدد  Ritual Blood Holy Chaliceرا بردارید .مسیر پشت محراب را ادامه دهید و
وارد یک منطقه جدید می شوید که همه به سمت راست و هم به سمت چپ پله دارد .ابتدا از پل(ه
ه((ای س((مت چ((پ پ((ایین بروی((د و اینج((ا چن((دین  Crazed Crowرا بکش((ید و  ۲ع((دد Blood Stone
 Shardرا بردارید.
حال بازگردید و این بار از پله های راست پایین بروید و از اولین ورودی که س((مت راس((ت م((ی بینی((د
رد شوید تا در انتهای این بخش  ۶عدد  Blood Vialرا بردارید .وارد دربی که درست کن((ار ای((ن ایت((م
ها قرار دارد شوید و از نردبان بال بروید .بالی نردبان ی(ک درب را م(ی بینی(د ک((ه ح((ال از ای(ن س(مت
می توانید آن را باز کنید و یک میانبر ب(ه قس(متی ک(ه ی(ک ش((کارچی را کش(تید )و گف((تیم ک((ه نردب(انی
وجود دارد که به محل مبارزه با  Djuraمی رود( باز م(ی ش((ود .ح((ال برگردی((د و از نردب((انی ک(ه آمدی((د
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دوب((((اره پ((((ایین بروی((((د و ح((((ال وارد ورودی ک((((ه در ابت((((دا گف((((تیم از ان رد ش((((وید ،ش((((ده و اینج((((ا ۳
ع((دد  Walking Beastرا بکش((ید .وق((تی آنه((ا را کش((تید در گوش(((ه ای((ن منطق(((ه ک((ه م((ه ال((ود اس((ت
یک  Impرا می بینید که موجوداتی هستند که ب((ه ش((ما حمل((ه نم(ی کنن((د ول(ی س((ریعا از دس((ت ش((ما
در م((ی رون((د و کش((تن انه((ا س((خت اس((ت ول((ی اگ((ر موف((ق ش((وید او را بکش((ید  ۳ع((دد Blood Stone
 Shardبه دست می اورید که ارزشش را دارد .از پله هایی که اینجا وجود دارد پایین رفته و در این
بخش  ۲عدد  Netherbeastرا می بینید که بهتر است یکی یکی انها را بکشید.
وقتی انه(ا را کش(تید ب((ه قس((متی ک((ه از پل(ه ه(ا پ(ایین امدی((د بروی(د و در پ(ایین پل((ه ه(ا ب((ه گوش((ه ای((ن
بخ((ش نگ((اه کنی((د ت((ا  ۲ع((دد  Pungent Bloodرا ببینی((د ک((ه آنه((ا را برداری((د .س((پس ب((ه س((مت ی((ک
خیابان نسبتا طولنی که در انتهای ان یک درب خیلی بزرگ می بینید بروید و در انتهای خیاب((ان ک((ه
به درب می رسد و بن بست است  ۲عدد  Blood Stone Shardرا بردارید .حال برگردید و ای((ن ب((ار
از پایین پله ها که امده بودید مسیر سمت چپ را دنبال کنید و از روی یک پ((ل بگذری((د و بلفاص((له
بعد از پل به سمت چپ بروید و اینجا یک  Netherbeastدیگ((ر ک((ه ب((ال س((ر ش((ما روی ی((ک مجس((مه
روی دی((وار نشس((ته اس((ت را بکش((ید )ی((ا وی را ب((ا ش((لیک پ((ایین بیاوری((د ی((ا اگ((ر ب((ه انته((ای مس((یر ای((ن
بخ((ش بروی((د خ((ودش پ((ایین م((ی پ((رد( و  ۶ع((دد  Beast Blood Pelletرا برداری((د .ح((ال بازگردی((د و
مسیر روبروی پل را ادامه دهید و مراقب باشید زیرا ک(ه از اولی(ن درب(ی ک((ه س((مت راس((ت م(ی بینی(د
یک  Netherbeastناگهان بیرون می پرد و به شما حمله می کند.
بع(((د از کش(((تن وی ب(((ه هم(((ان درب(((ی بروی(((د ک(((ه دش(((من ان را شکس(((ت و از آنج(((ا بی(((رون پری(((د .ای(((ن
س((اختمان پ((ر از ایت((م ه((ای مختل((ف اس((ت .بع((د از وارد ش((دن  Antidoteرا برداری((د و س((پس از پل((ه
هایی که سمت چپ می بینی(د ب(ال رفت((ه و ی(ک  Walking Beastرا بکش(ید .مس(یر پل(ه ه(ا را ب(ه ب(ال
ادام(((ه داده و وراد اولی(((ن درب(((ی ک(((ه م(((ی بینی(((د ش(((وید .ی(((ک Walking Beastدیگ(((ر را بکش(((ید و ۲
ع((دد  Blood Stone Shardرا برداری((د .ب((ه پل((ه ه((ا برگردی((د و مس((یر را ب((ه ب((ال ادام((ه دهی((د .دومی((ن
درب را که می بینید رد کنی((د و ب((ال بروی((د و در ب((الترین نقط((ه  ۲ع((دد  Fire Paperرا برداری((د .ح((ال
پایین بروید و وارد دربی که رد کردی((د بش((وید .ب((ه س(مت چ(پ بروی((د ت(ا ب((ه پل((ه ه(ایی چ((وبی برس((ید.
س((پس در ب((الی پل((ه ه((ا از نردب((ان ب((ال بروی((د و در اینج((ا  Coldblood Dewرا برداری((د .ح((ال پ((ایین
بپرید و می بینید ک(ه در منطق(ه اول و اغ(ازین  Old Yharnamهس(تید ام(ا ب(ه دنب(ال ی(ک شکس(تگی
در ای(ن س((قف بگردی(د ک(ه م(ی توانی(د از انج(ا پ(ایین بپری(د و ی(ک  Impدر انج(ا م(ی بنی(د .س(ریع ان را
بکشید و سپس به دنبال  Blood Stone Shardبگردید و ان را بردارید.
از اینجا باز هم مسیر را به س(مت پ(ایین ادام(ه دهی(د .پ(س دوب(اره ب(ه منطق(ه زیری(ن ای(ن بخ(ش و از
اینجا دو بار دیگر بر روی  ۲قسمت پایینی با احتی(ا rبپری(د ت(ا یکب(اره خ(ط س(لمتی ش(ما ب(ا س(قو rاز
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ارتف(((اع ک(((م نش(((ود .در اینج(((ا بای(((د ب(((ا  Hooded Beast ۲مب(((ارزه کنی(((د و س(((پس از ایت(((م Hunter’s
 Torchرا برداری((د .ح(ال ب((ه س(مت لب(ه ای(ن منطق((ه بروی((د و م(ی بینی(د ک(ه دوب((اره راه ب((ه پ(ایین وج(ود
دارد و بایستی دوبار دیگر با پ(ایین بپری(د و س(پس خ(ود را در کن(ار درب(ی ک(ه از پش(ت ب(از کردی(م و از
داخ((ل س((اختمان وارد ای((ن منطق((ه ش(دیم م(ی یابی(د و بایس(تی دوب((اره پل(ه ه(ای مارپی(چ ک((ه ب((ال ام((ده
ب(ودیم را پ(ایین بروی(د و از س(اختمان خ(ارج ش(وید )س(اختمانی ک(ه ی(ک دش(من درب آن را شکس(ت را
بیرون پرید( .حال مسیر را به راست ادامه دهید و یک منطقه مه گرفته و باریک در اینجا می بینید
ک(ه ی(ک  Hooded Demonدر آنج(ا وج(ود دارد و همینط(ور در نزدی(ک ان نی(ز ی(ک  Netherbeastدر
ح(ال پرس(ه زدن اس(ت .کش(تن دوت(ای آنه(ا اس(ان نیس(ت و به(تر اس(ت ت(ا س(ریعا ب(ه منطق(ه م(ه گرفت(ه
بروید و قبل از این که  Netherbeastنزدیک ش(ود  Hooded Demonرا بکش(ید و س(پس ب(ا دیگ(ری
مقابله کنید.
در گوش((ه ای((ن منطق((ه در کن((ار سراش((یبی ک((ه مس((یر ادام((ه پیش((روی شماس((ت  ۱۰ع((دد Quicksilver
 Bulletرا بردارید .از مسیر شیب دار بال رفته و ادام(ه دهی(د ت(ا ب(ه پل(ه ه(ایی ب(ه س(ما پ(ایین برس(ید.
یک  Impمی بیینید که س(ریعا ف(رار م(ی کن(د و بای(د زود او را بکش(ید .هن(وز از پل(ه ه(ا پ(ایین نروی(د و
برگش(((ته در کن(((ار ای(((ن منطق(((ه ب(((الی سراش(((یبی ک(((ه از آن امدی(((د  ۲ع(((دد  Bold Hunter’s Markرا
بردارید .حال از پله ها پایین بروید و دقیقا در کنار اخرین پله ب((ه س((مت راس((ت بروی((د و در نزدیک((ی
فن((س ه((ا حرک((ت کنی((د .ی((ک  Hooded Beastدر اینج((ا ب((ه ش((ما حمل((ه م((ی کن((د ک((ه وی را بکش((ید
و  Coldblood Dewرا بردارید .در کنار دیگر درختی که می بینید یک  Hooded Beastدیگر را نی((ز
بکشید .دوباره به پایین پله ها که از آن امدید برگشته و این بار به چپ بروید و Coldblood Dew
را بردارید .اخرین  Hooded Beastرا در این منطقه بکشید و ح(ال ب(ه س((مت درب ب(زرگ م(ه گرفت(ه
که باس  Blood-starved Beastمی رسید وارد شوید.

باس فایت Blood-starved Beast
ار ابتدای بازی تا اینجا که رسیده ایم این باس چالش برانگیز ترین مبارزه شما تاکنون خواه((د ب((ود.
حتما در این مذحله قبل رسیدن به باس تعجب کرده بودید که چرا بازی اینقدر ب((ه ش((ما Antidote
می دهد .حال می فهمید .آنتی دوت ها ر حتما قبل از ورود به منطق((ه ب(اس در ی(ک دکم((ه اس(تفاده
سریع تجهیز کنید .به طور کلی این نکته را باید بگویم ک(ه مراق(ب مایع(اتی ک(ه در ده((ان و ب(دن ای(ن
ب((اس م((ی ری((زد باش((ید و س((عی کنی((د ب((ا آن برخ((ورد نکنی((د مخصوص((ا در فازه((ای اخ((ر مب((ارزه .س((می
شدن باعث می شود تا خط س(لمتی ش(ما ب(ه ط((ور م((داوم ک(م ش((ود ول(ی قب((ل از آن خ((ط مس((مومیت
باید پر شود تا شما به مرحله سمی شدن برسید .بهتر است وقتی که خط سمی شدن ش((ما از نیم((ه
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گذش((ت از آن((تی دوت اس((تفاده کنی((د ت((ا ای((ن خ((ط دوب((اره از اول آغ((از ش((ود و م((دتی مص((ون باش((ید از
س((می ش((دن .در فازه((ای اول مب((ارزه س((عی کنی((د ک((ه س((ریع از آن((تی دوت هایت((ان اس((تفاده نکنی((د و
بگذارید برای وقتی که واقعا لزم دارید )گاهی در اوایل مبارزه عیب ندارد سمی باش((ید و ب((ا مص((رف
ایتم سلمتی خط سلمتی را پر کنید و در این حین که سمی هس(تید و دیگ(ر دوب((اره ک(ه نم(ی توانی((د
سمی شوید! به باس ضربه بزنید( در این منطقه در پشت مجس((مه بزرگ((ی ک((ه م((ی بنی((د نی(ز  ۳ع((دد
انتی دوت وجود دارند.
 Blood-starved Beastم((دام حرک((ات گون((اگون م((ی کن((د و در ح((ال حرک((ت اس((ت و گ((اهی زدن او
بسیار سخت می شود بنابراین از بلندترین سلح خود استفاده کنید .در فاز اول مبارزه بهترین ک((ار
این است که سعی کنید زیاد ضربه نخورید و از ایتم ه(ای خ(ود اس(تفاده نکنی(د زی(را ک(ه چن(دان ک(ار
سختی نیست .وقتی که باس ناگهان از دور ب((ه س((مت ش((ما ی((ورش م((ی اورد همیش((ه ب((ه س((مت چ((پ
خود و راست باس غلت بزنید زیرا که میل حملت باس به سمت راست شما و چپ خودش اس((ت.
هیچ گاه جلوی این باس نایستید و همیشه یا غلت به کنار بزنید و یا پشتش باشید زیرا اگر جل((وی
وی باش((ید گ((از م((ی گی((رد ک((ه س((ریعا ب((اعث س((می ش((دن ش((ما م((ی ش((ود و مق((دار زی((ادی نی((ز از خ((ط
سلمتی شما می کاهد .سعی کنید در حال غلت زدن به پشت و کنار وی در هم((ان ح((ال ض((ربه ه((م
بزنی((د و ب(((از دوب(((اره ب((ه غل((ت زدن س((ریع ادام((ه دهی(((د .همچنی((ن بای((د بدانی((د ک((ه وق((تی ای((ن ب((اس
مخصوصا در فازهای اخر مبارزه شروع به زدن سیلی ها و ضربه های پش((ت س((رهم و دی((وانه وار ب((ه
سمت شما می کند هرگز یک غلت زدن ب(رای ف(رار از آنه(ا ک(افی نیس(ت زی(را تع(داد ض(ربات او خیل(ی
زیاد و سریع است و راحت به شما می رسد و بایستی گاها  ۳تا  ۴غلت بزنید و از او دور شوید.
س((عی کنی((د هم((واره نزدی((ک ای((ن ب((اس )ن((ه جل((وی ب((اس( باش((ید زی((را وق((تی دور هس((تید ای((ن حملت
مرگبار پشت سر هم را بیش((تر انج((ام م((ی ده((د .البت((ه در م((واقعی وق(تی ک(ه دور هس(تید وی ب((ه ه(وا
پریده و به سمت شما فرود می اید که اگر بتوانید درس((ت غل((ت بزنی((د و ب((ه پش((ت او بروی((د فرص((تی
ب((رای ی((ک ض((ربه قدرتمن((د ش((ارژ ش((ده را خواهی((د داش((ت و م((ی توانی((د ب((رای ای((ن ریس((ک روش دور
ماندن از او را امتحان کنید .البته ای(ن را نی(ز بدانی(د ک(ه اگ(ر لحظ((ه ای اض((افه ط((ول بکش((د ب(رای زدن
ضربه شارژ شده وی از دستتان م(ی رود زی(را ک(ه ب(ه ط((ور م(داوم در ح(ال حرک(ت اس(ت و ش((اید به(تر
باش((د هم((ان یک((ی دو ض((ربه معم((ولی را ب((ه وی بزنی((د .هم((ه چی((ز ت((ا وق((تی خ((ط س((لمتی او نص((ف م((ی
شود خوب است ولی س((پس او تIیی(ر م(ی کن((د .ب((ر روی دو پ((ای خ((ود م((ی ایس((تد و نع((ره وحش((تناکی
می کشد و ارواره کریه او در کنار سرش مانند پارچه می لرزد .فرار کنید! وی گازی را به سمت شما
پخش می کند که شدیدا و سریعا شما را سمی می کند .در این مرحله وقتی که به باس ض((ربه م((ی
زنی((د نی((ز احتم((ال س((می ش((دن ش((ما بس((یار بالس((ت و بس((یار مه((م اس((ت ک((ه خ((ط س((لمتی خ((ود را
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مدیریت نمایید و وق((تی ش((رایط خطرن((اک اس((ت دور ش((وید و ب((ه پش((ت س((تون ه((ا بروی((د و ب((ا مص((رف
انتی دوت و ایتم سلمتی خود را بازی((ابی کنی((د .ص((بور باش((ید .ی((ک ی((ا دو ض((ربه بیش((تر نزنی((د و ظم((ع
نکنی((د .در ای((ن ف((از ریس((ک زدن ض((ربه ش((ارز ش((ده را نکنی((د زی((را در ای((ن ف((از وی ب((ه ط((ور وحش((تناکی
سریع و دیوانه وار و غیر قابل پیش بینی حرکت می کند.
بعد از کشتن این باس وحشی ،فانوس کلیسا یا  Church of the Good Chaliceرا روشن کنید و
اگر می خواهید برای لول اپ شدن و  ..به هانترز دریم بروید.
نکته :اگر شما تعدادی  Pungent Blood Cocktailدارید ای((ن در مب((ارزه ب((ا ای((ن ب((اس بس((یار مفی((د
است و استفاده از آن به شما اج((ار ه م(ی ده(د ب((ر روی ای(ن ب((اس وحش(ی ،حمل((ه Visceral Attack
انجام دهید و کلی از خط سلمتی او را کم کنید.
نکت[[ه :ای((ن ب((اس ف((ایت ب((رای ب((ه اتم((ام رس((اندن ب((ازی ض((روری نیس((ت ول((ی وق((تی بع((د از کش((تن وی
با  NPCحاضر در هانترز دریم صحبت کنید حکم دسترسی شما به منطقه ای انتخابی ی((ا optional
را دارد که پر از ایتم های مهم است.
به  Hunter’s Dreamبازگردید و کارهای لزم را انج((ام داده و س((پس ب((ه ف((انوس Cathedral Ward
بروید .این بار از فانوس به مسیر راست که یک درب است بروید و ان را باز ک((رده و مس((یر را ادام((ه
دهید تا به یک بالبر برسید .اینجا ی(ک راه مخف((ی نی(ز هس(ت .س((وار ب((ال ب(ر ش((وید و وق((تی دارد ب(ال
می رود به سمت دیوار مدام بدوید تا ناگهان در ی(ک قس((مت از ب((البر بی((رون م(ی افتی(د و م(ی بینی(د
که در بالی بالکن فانوس  Cathedral Wardهستید .مسیر دور بالکن را ادامه دهی((د و Formless
 Oedon Runeرا از ص((ندوق و  Messenger Urn Festivalرا برداری((د .ب((ا احتی((ا rپ((ایین بپری((د ب((ه
س((مت ف((انوس ) Cathedral Wardمراق((ب باش((ید ک((ه روی  NPCنیافتی((د( .دوب(((اره ب((ه ات((اق س((مت
راست بروید و دستگیره را کشیده تا بالبر بیاید و ای((ن ب((ار ی((وار ش((ده و ت((ا ب((الی مس((یر ب((ا ان بروی((د.
مراقب باشید که به محض این که بال میرسید ی((ک  Wheelchair Blunderنشس((ته و ب((ا مین(ی گ((ان
ش((ما را ب((ه رگب((ار م((ی بن((دد .س((ریعا ب((ه کن((ار او رفت((ه و وی را بکش((ید .ی((ک ص((ندوق وج((ود دارد ک((ه از
ان  Communion Runeرا بردارید.
از پل((ه ه((ا ب((ال بروی((د و ب((ه پل((ی ک((ه بی((رون ق((رار دارد نگ((اه کنی((د .در ان س((مت پ((ل چن((د Henchmen
هستند که دو تا از انها مسلسل دارند .می توانید ارام ارام و مخفیانه از پل رد شوید یا این که آنه((ا
را یکی یکی به سمت خود بکشید و خلصه این که به هر طریقی باید تم((ام انه((ا را بکش((ید .از درون
ص(((ندوقی ک(((ه م((ی بینی((د  Bloodtinge Gemstoneرا برداری(((د .ب(((ه Healing Church Workshop
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خ(((وش آمدی(((د .در ابت(((دا از پل(((ه ه(((ایی ک(((ه در ات(((اق اس(((ت ب(((ال بروی(((د و در طبق(((ه ب(((ال Henchman
و  Wheelchair Blunderرا بکش(((ید .روی ب(((الکن بروی(((د و اینج((((ا  Bruteو  Henchmanرا بکش(((ید.
بالکن را دور زده و از نردبان بال بروی((د .در طبق((ه بع((دی درون ات(اق دو ع(دد Wheelchair Blunder
ب((((ا ات((((ش ان((((داز و ی((((ک  Henchmanق((((رار دارن((((د ک((((ه آنه((((ا را بکش((((ید .از ص((((ندوقی ک((((ه اینج((((ا م((((ی
بینید  Radiant Sword Hunter badgeرا بردارید که به شما اجازه می دهد در هانترز دریم سلح
های  Ludwigرا بخرید که فوق العاده عالی هستند .بازگردی(د و مس((یر را ت((ا طبق((ه اول در ات(اقی ک((ه
پل((ه دارد پ((ایین بروی((د .از ات((اق خ((ارج ش((وید ول((ی روی پ((ل نروی((د بلک((ه دور ب((الکن را در مس((یر عقرب((ه
ه((ای س((اعت بچرخی((د ت((ا ی((ک  Impرا ببینی((د و بکش((ید .ممک((ن اس((ت وی ف((رار کن((د و ب((ه طبق((ه پ((ایین
بیافتد که شما نیز دنبال او بروید.
در طبقه پایین مسیر را دنبال کنید تا به یک اتاق برسید .از روی پ((ل چ((وبی عب((ور کنی((د و نگ((اهی ب((ه
زیر پل بیاندازید تا یک پل دیگر ببینید .پریدن روی آن خیلی اسان نیست اما ب((ه ه(ر ش((کل بای((د ب((ه
روی ان بپری((د .ی((ک ایت((م در زی((ر م((ی بینی((د .بای((د ب((ه روی س((تون چ((وبی زی((ری بپری((د و از آن ب((ه روی
پلتفرم زیری بپرید تا ایت(م  Messenger Top Hatرا برداری((د .س((پس پ((ایین بپری((د ب((ه روی پلتفرم(ی
که شمع دارد .اسانترین روش برای رسیدن به قسمت بعد ،پایین پریدن روی ستونی اس((ت ک((ه ی((ک
ایت(م روی ان ق(رار دارد و ان ی(ک  Madman’s Knowledgeاس((ت .ب((ه س((مت دی((وار بروی(د و پ(ایین را
نگاه کنید .پلی که خیلی پایین تر اس(ت را م(ی بینی(د Iبای(د طبق((ه طبق(ه پ(ایین پری((ده ت(ا ب((ه ک(ف ای(ن
منطقه برسید و بایستی برای اکثر پرش ها حداقل نص((ف خونت((ان بیش((تر پ((ر باش((د زی((را ب((ا ه((ر پ((رش
اندازه نیمه خط سلمتی شما کم خواهد شد .وقتی به کف منطقه رس((یدید ی((ک درب را م((ی بینی((د و
ی((ک  Werebeastک((ه نزدی((ک در خرن((اس م((ی کش((د .حتم((ا اهس((ته و ب((ا احتی((ا rپش((ت ان بروی((د و از
حمله از پشت یا حمله شارژ شده استفاده کنید تا او را بکشید و یک  Beast Runeبگیرید.

Abandoned Old Workshop
قبل از این که تمام این مسیر را که در ب((ال ش((رح دادم از روی پلتف((رم ه((ای چ((وبی ت((ا انته((ا ب((ه پ((ایین
بپرید ،با همان یک(ی دو پ((رش اول ب((ه پ((ایین م(ی توانی((د ی(ک ورودی را ببینی(د ک((ه م(ی توانی((د ب((ه انج((ا
وارد ش((وید و درب را ب((از کنی(د و ای(ن گ((ونه ب(ه  Abandoned Old Workshopبرس(ید ک(ه منطق((ه ای
دقیقا مانند هانترز دریم است .در اینجا عروس(کی را ک((ه در ه((انترز دری((م ش((ما را ل((ول اپ میکن((د ب((ه
ص(((ورت غی((ر فع(((ال م(((ی بینی(((د و ایت((م ه(((ای زی(((ادی را نی(((ز م(((ی توانی(((د در ای(((ن بخ(((ش پی(((دا کنی(((د ک(((ه
شامل  Doll Set ،Small Hair Ornament ،Old Hunter Boneو یکی از ایتم های مهم بازی )برای
دی((دن یک((ی از پای((ان ه((ا( ب((ه ن((ام  One Third of Umbilical Cordهس((تند ک((ه در این((ده ان را ک((امل
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برای شما شرح خواهیم داد .این بخش را که دقیقا کپی هانترز دریم ولی با شرایطی متفاوت است
ک((امل بگردی((د ت((ا تم((ام م((وارد گفت((ه ش((ده را پب((دا کنب((د .س((پس بازگردی((د و ادام((ه س((قو rخ((ود ت((ا ک((ف
منطقه را دنبال نمایید.
درب را ب((از کنی((د ک((ه ب((ه ی(ک خیاب((ان م((ی رس((د و ی((ک مس((یر باری((ک در چ((پ م((ی بینی((د ک((ه در ت((اریکی
دو  Crazed Crowق((رار دارن((د .انه((ا را کش((ته و  Rumpled Yharnam Hatو  Sweaty Clothesرا
بردارید .اینج((ا خیل((ی خیل((ی مراق((ب باش((ید .ارام مس((یر را ادام((ه دهی((د و در س((مت راس((ت مس((یری را
می بینید که در ان چند پله وج((ود دارن((د و ی(ک س((گ در پ((ایین پل((ه هاس((ت .دنب(ال ان نروی(د و ک((اری
کنی((د ک((ه او ب((ه س((مت ش((ما بیای((د و ان را بکش((ید .ح((ال ی((ک مش((کل ج((دی داری((م .در س((مت راس((ت
یک  Death Dealerقرار دارد .اگ(ر ب((ه مب((ارزه رو در رو ب(ا او در ای(ن ل(ول بروی((د احتم(ال خیل(ی خیل(ی
زی((اد خواهی((د م((رد و مش((کل اینجاس((ت ک((ه اگ((ر او ش((ما را بکش((د ب((ه Yahar’gul, Unseen Village
خواهید رفت که در حال حاضر بدترین منطقه برای شماست .ارام به پش((ت  Death Dealerرفت((ه و
او را  Backstrikeکنید .وی نخواه((د م(رد .دیگ(ر ب(ه او ض((ربه نزنی(د زی(را ک(ه چن(د  Henchmenو ی(ک
شگ به سمت شما می ایند و بنابراین سریعا بازگزدی((د ب((ه ات((اقی ک((ه اول از ان وارد خیاب((ان ش((دید و
در ان  Werebeastوجود داشت.
دشمنان را که دنبالتان می ایند بکشید و صبر کنید تا  Death Dealerدوباره بازگردد زیرا وی داخل
اتاق نمی شود .دوباره ارام به پشت بروید و او را از پش((ت بزنی((د .ای((ن رون((د را ت((ا وق((تی بمی((رد دنب((ال
کنی(((د .وق(((تی او را کش(((تید ب(((ه مس(((یر بازگردی(((د و ب(((ا کم(((ی جس(((تجو ی(((ک Madman’s Knowledge
خواهید یافت .در انتهای مس(یر س(مت راس(ت دو  Henchmenم(ی بینی(د .آنه((ا را کش(ته و از پل(ه ه(ا
پایین بروید تا یک  Leech Warlockببینید که واقعا ابن دشمن روی مخ است .او می تواند شما را
بگیرد و اینسایت هایتان را بدزدد و همچنین گلوله ه(ای ات(ش نی(ز ب((ه ش(ما پرت(اب م(ی کن((د .ب(از ه(م
بهتر است که وی را ارام ارام و به صورت مخفیانه از پشت بکشید .وقتی وی را کشتید Fire Blood
 Gemstoneرا بردارید .دیگر کارمان اینج((ا تم((ام اس((ت .مس(یر را ب((از گردی((د و از پل((ه ه((ا ب(ال بروی(د و
دقیق(((ا مس(((تقیم مس(((یر را دنب(((ال کنی(((د ت(((ا ی(((ه ی(((ک اسانس(((ور برس(((ید و ب(((ا ان ب(((ال بروی(((د .در ب(((الی
مسیر  Thick Coldbloodرا بردارید.
بع(((((د از برداش(((((تن  Thick Coldbloodب(((((ه حی(((((اطی ک(((((ه در زی(((((ر م(((((ی بینی(((((د بپری(((((د .اینج(((((ا بای(((((د
 Gravekeeper ۳را بکشید .اگر برایتان سخت است می توانید انه((ا را یک((ی یک((ی بکش((ید .وق((تی انه((ا
را کش(((تید دس(((تگیره ای ک(((ه م(((ی بینی(((د را بکش(((ید ت(((ا دروازه ب(((از ش(((ود .دو  Gravekeeperمنتظرت(((ان
هس((تند .انه((ا را بکش((ید و  Wooden Shieldرا برداری((د .از اینج((ا ی((ک می((انبر ب((ه ف((انوس Cathedral
 Wardوجود دارد اگر از پله هایی که می بینید پایین بروید .اما فعل از اینجا نروید و از نردب((انی ک((ه
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م(ی بینی(د ب(ال بروی(د و  ۶ع(دد  Numbing Mistرا برداری(د ک(ه ب(رای مب(ارزات  PvPع(الی هس(تند .از
نردبان پایین بیایید و از پله هایی که به سمت بال می روند بال رفته تا به یک بالکن برسید و اینج((ا
یک  Thick Coldbloodدیگر پیدا می کنید .از دیگر ردیف پله ها بال بروید و  ۶عدد  Blood Vialرا
بردارید .از اینجا یک ردیف پله های بزرگ مرکزی می بنی((د ک((ه دو ب((الکن ب((زرگ دارد ک((ه روی یک((ی از
آنها شما ایستاده ای(د و روی دیگ(ری ی(ک  .Gravekeeperدر وس(ط پل((ه ه(ا نی(ز ی(ک  Axe Reaperدر
حال گشت زنی است .فعل باید بقیه دشمنان را بکشید .در روی بالکن روب(روی ش((ما ی(ک دش((من ب((ا
شاتگان مرگبار ایس((تاده اس((ت ک(ه بای(د ب(ه س(راغ وی رفت((ه و او را بکش((ید ک(ه به((تر اس(ت ب(ه ارام(ی از
پشت این کار را بکنید.
حال قبل از این که  Axe Reaperبه شما برس((د از اینج((ا بروی((د .اگ((ر ب((ه منطق((ه ای ک((ه دروازه وج((ود
داشت برگردید و مسیری که نرفتید را دنبال کنید یک منطق((ه پ(ایینی م(ی بینی((د ک((ه در ان ی(ک س(گ
وجود دارد .اگر به سراغ سگ بروید یک  Gravekeeperبه شما شلیک می کند .باید هر دوی انها را
بکش((ید و س((پس دو ع((دد  Thick Coldbloodرا برداری((د .ح((ال دیگ((ر زم((ان ان اس((ت ک((ه ب((ه س((راغ
کشتن  Axe Reaperبروید .وی نسبت به حملت ش((ارژ ش((ده و  Backstrikeایم((ن اس((ت ام((ا بس((یار
کند است .صبر کنی((د ت((ا او ض((ربه اش را بزن(د و س((پس ش((ما ض((ربه زده و س(ریعا چن(د غل(ت بزنی((د و
دور شوید زیرا ک(ه دامن((ه حمل((ه ت((بر او بس((یار زی((اد اس((ت .وق(تی او را کش((تید در پ(ایین تری((ن قس(مت
پله ها یک دروازه می بینید و ی((ک دس((تگیره ب((رای ب((از ک((ردن ان .فعل ب((ه انج((ا نروی((د و فق((ط ان را در
ی((اد داش((ته باش((ید .مس((یر را ب((ه ب((الی پل((ه ه((ا ادام((ه دهی((د و مراق((ب باش((ید زی((را Gravekeeper ۲
برایتان کمین ک(رده ان((د .انه((ا از ن((وع معم((ولی  Gravekeeperه(ا بس((یار سرس((خت ترن((د و م(ی توانن((د
شما را به حالت  frenzyببرن((د .به((تر اس((ت یک(ی یک((ی انه((ا را ب((ه س((مت خ((ود کش((یده و انه((ا را از بی((ن
ببری((د .وق((تی ه((ر دو را کش((تید ب((ه ب((الی پل((ه ه((ا بروی((د و درب ب((زرگ را ب((از کنی((د و اکن((ون ب((ه س((مت
باس  Vicar Ameliaخواهید رفت.

Vicar Amelia
از پله ها بال بروید و کات سین را مشاهده کنید و سپس باس فایت اغاز می شود .این باس فایت
نسبتا اسان است زیرا که  Ameliaیک ضعف دارد ک((ه هم((ه حملت((ش ب((ه س((مت جل((و اس((ت .درس((ت
اس((ت ک((ه وی بس((یار قدرتمن((د و وحش((یانه ض((ربه م((ی زن((د ول((ی ت((ا وق((تی جل((وی او نباش((ید در ام((ان
خواهید بود .در فاز اول مبارزه وی از ضربات مداوم و گرفتن شما استفاده می کن((د ک(ه اگ(ر در کن((ار
او باشید هیچ کدام به شما نمی خورد .وی یک حمله از راه دور نی(ز دارد ک((ه ب(ا مش((ت ب((ه زمی((ن م(ی
کوب((د و م((وجی از ش((وک را ب((ه س((مت ش((ما م((ی فرس((تتد و ب((ه ه((وا پری((ده و در منطق((ه ای ک((ه هس((تید
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فرود می اید .خوشبختانه اگر شما در کنار وی باشید او هیچ وقت این کاره((ا را نم((ی کن((د .کل تم((ام
تلش خود را بگذارید برای این که در کنار او باشید و به وی ضربه بزنید .ممکن است گاهی س(ریعا
بچرخد ب((ه س((مت ش((ما ول(ی اینج((ا ب((از ه(م بای((د غل(ت بزنی((د و دوب((اره ب((ه کن(ار او بروی((د Amelia .ی((ک
فرصت خوب به شما برای ضربه زدن می دهد و ان هم زمانی است که گردنبن((د خ((ود را م((ی گی((رد و
ش(روع ب((ه درخش((یدن م(ی کن(د .س(ریعا ب((ه پش(ت وی بروی((د و ش(روع ب(ه زدن کنی((د .وی ی(ک حمل((ه ب(ا
دامنه زیاد انجام میدهد که همه جا را در بر می گیرد به غیر از پش((ت س(رش .در نه((ایت وق(تی او را
کش(((تید ب(((ه س(((مت معب(((د او بروی(((د و ی(((ک ک(((ات س(((ین را مش(((اهده کنی(((د .س(((پس ف(((انوس Grand
 Cathedralرا روشن کنید.
حال وقتش است که به  Hemwick Charnel Laneبرویم برای کشتن  .Witch of Hemwickابتدا
اگ((ر لزم اس((ت ب((ه ه((انترز دری((م برگش((ته و کاره((ای لزم را انج((ام دهی((د و س((پس ب((ه ف((انوس Grand
 Cathedralبازگردید .از پله ها پ((ایین بروی((د و دو  Gravekeeperرا بکش((ید .وق((تی انه((ا را کش((تید در
پایین همان چند پله مس((یر س(مت راس(ت را بروی(د ت((ا ی(ک  Bloodshot Eyeballرا برداری((د ک(ه بع((دا
برای  Chalice Dungeonsلزم خواهید داشت .مس(یر را ادام((ه دهی(د و از پل(ه ه(ای بیش(تری پ(ایین
بروید تا به یک جسد دیگر با  ۳عدد  Bold Hunter’s Markبرسید .اگر از غاری که می بینید عب((ور
کنید به منطقه ای می رسید که پر از دشمن است و یک  Soot Monsterهم انج((ا وج((ود دارد .ای(ن
دیوه((ا ج((ان س((خت ت((ر از س((ایر دش((منانی هس((تند ک((ه ت((ا ب((ه ح((ال کش((ته ای((د .تع((داد انه((ا و ظ((اهر
شدنشان بس((ته ب(ه ای(ن اس((ت ک(ه چن(د ب((ار در ای(ن منطق((ه ب((وده ای((د و قب((ل از حض((ور در اینج((ا چک(ار
ک(((رده ای(((د .در ادام(((ه مس(((یر پیش(((روی در ای(((ن بخ(((ش و رس(((یدن ب(((ه  Witch of Hemwickرا ش(((رح
خواهیم داد.
بهترین روش پیشروی در این بخش این است که ارام به جلو بروید تا زمانی که اولین سگ وحشی
به سمت شما بیاید .اورا بکشید .سپس به شکل حرکت عقربه ه((ای س((اعت حرک((ت کنی((د ت((ا ب((ه ی((ک
سگ دیگر و ی(ک  Henchmanبرس((ید و آنه((ا را بکش((ید .مس((بر را ارام ادام((ه دهی(د ت((ا ب((ه ی(ک دش((من
دیگ((ر کن((ار ی((ک ق((بر برس((ید .س((پس کم((ی جل((وتر م((ی تونی((د  ۴ع((دد  Henchmanرا ک((ه کن((ار ه((م دور
اتش استاده اند را ببینید که به صورت گروه((ی بس((یار مرگب((ار هس((تند .س((عی کنی((د ب((ا تلش زی((اد از
زوایا مختلف کاری کنید ت(ا یک(ی از انه(ا ب((ه س(مت ش(ما بیای((د و همگ(ی ب(ا ه(م مت((وجه نش((وند .انه((ا را
بکش(((((((ید .اینج(((((((ا  ۹ع(((((((دد Ash

Marrow

 Boneو همینط(((((((ور  ۲ع(((((((دد Coldblood

 Thickو

 ۴عدد  Pebbleمی یابید .سپس به سما دیگر این منطقه ک(ه ی(ک مس(یر تقریب((ا باری(ک اس(ت بروی(د
ت((ا ای((ن منطق((ه را رد کنی((د .در اینج((ا  ۲ع((دد س((گ وحش((ی و ی((ک ش((کارچی ک((ه از دور ش((لیک میکن((د
هس((تند ک((ه بای((د آنه((ا را بکش((ید .اینج((ا ح((تی ممک((ن اس((ت ی((ک  Soot Monsterه((م ظ((اهر ش((ود.
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تعدادی  Quicksilver Bulletدر اینجا وجود دارند که انها را بردارید .مسیر به ی((ک دروزاه م((ی رس((د
ک((ه آن را ب((از کنی((د و اینج((ا ی((ک ف((انوس جدی((د م((ی بینی((د یعن((ی  .Hemwick Charnel Laneآن را
روشن نمایید.
از پله ها که می بینید پایین رفته و اینجا  ۶عدد  Crazed Hagمی بینید که به صورت تکی مشکلی
نیستند ولی گروهی بسیار شما را اذی(ت م(ی کنن(د .هم(ه آنه(ا را بکش(ید ح(تی دو ع(ددی ک(ه زی(ر پل((ه
های سمت راست پنهان شده اند و سپس ارابه چ((وبی ک((ه م(ی بینی((د را بش((کنید ت((ا ی(ک Bloodshot
 Eyeballب((ه دس((ت اوری((د .ب((ه س((مت راس((ت منطق((ه بروی((د و  ۲ع(دد  Twin Blood Stone Shardرا
بردارید .کنار س((اختمان ی(ک س(ری پل((ه ه(ای باری(ک چ(وبی هس(تند ک(ه ب(ال بروی(د و اینج(ا ی(ک پنج((ره
روش((ن وج((ود دارد ک((ه البت((ه اکن((ون اهمی((ت خاص((ی ن((دارد .جل((وتر ی((ک اسانس((ور و ی((ک دس((تگیره م((ی
بینید که البته الن قابل استفاده نیستند و بعدا باید از بال ان را فعال نمایید .برگردی((د و ب((ه س((مت
پل((ه ه((ای بزرگ((ی ک((ه م((ی بینی((د بروی((د .ب((الی پل((ه ه((ا ی((ک  Crazed Hagو ی((ک س((گ وحش((ی برایت((ان
کمی((ن ک((رده ان((د و احتم((ال ی((ک  Soot Monsterه((م وج((ود دارد .قب((ل از ای((ن دش((من قدرتمن((د دو
دش((من دیگ((ر را ب((ه س((مت پل((ه ه((ا بکش((انید و انه((ا را بکش((ید و س((پس ب((ه مب((ارزه ب((ا Soot Monster
بروید .وقتی به سمت او م(ی روی((د ی(ک  Crazed Hagاز ب(الی منطق(ه س(مت راس(ت ب((ه س(مت ش((ما
مولوت((ف پرت((اب م((ی کن((د و بای((د مراق((ب باش((ید Thick Coldblood .را برداری((د و ب((ه س((مت منطق((ه
ب((الیی در س((مت راس((ت بروی((د .دو  Crazed Hagدر پل((ه ه((ا منتظرت((ان هس((تند ک((ه انه((ا را بکش((ید.
مسیر پله هار ادامه دهید تا  Bruteببینید و اوار عقب بکشانید و بکشید .زیاد جل((و نروی((د زی((را ی(ک
دشمن دیگ(ر از ب(ال مولوت((ف م(ی ان(دازد .وق(تی او را کش(تید ارام جل((ه بروی((د ب(ه س((مت دروازه ای ک(ه
می بینید ولی قبل از دروازه برگردید و به مسیری باریک به سمت بال بروی((د ک((ه از روی ان ب((ه ش((ما
مولوتف پرت می کردند و او را بکشید .ارام به لبه ای((ن بخ((ش بروی((د و پ((ایین بپری((د ت((ا  ۲ع((دد Twin
 Blood Stone Shardرا بردارید.
دوب((اره مس((یری را ک((ه امدی((د بازگردی((د و ای((ن ب((ار دیگ((ر پ((ایین نپری((د و س((مت چ((پ را ادام((ه دهی((د و
ی((ک  Crazed Hagب((رای ش((ما کمی((ن ک((رده اس((ت .او را بکش((ید و مس((یر را ادام((ه دهی((د .در اینج((ا ۵
عدد  Crazed Crowو یک ) Soot Monsterوقتی به کلغ ها نزدیک شوید ظ((اهر م((ی ش((ود( وج((ود
دارن((د ک((ه بای((د انه((ا را بکش((ید .به((تر اس((ت س((ریعا در ابت((دا کلغ ه((ا را بکش((ید و س((پس ب((ا دش((من
قدرتمن((دتر مب((ارزه کنی((د .بع((د از مب((ارزه  ۴ع((دد  Pebbleرا برداری((د و دقیق((ا در مس((یر مس((تقیم ی((ک
دستگیره و اسانس((ور م(ی بینی(د )هم((ان ک(ه از پ(ایین غیرفع(ال ب(ود( ک(ه ان را بکش(ید ت(ا مس(یر می(انبر
ب((رای ش((ما ب((ه ای((ن بخ((ش ب((از ش((ود) .اکن((ون زم((ان خ((وبی اس((ت ک((ه ب((ه ه((انترز دری((م برگردی((د و اگ((ر
هنوز  Hand Lanternرا نخری((ده ای((د ان را خری((داری کنی((د( .بازگردی((د و مس((یر چ((پ را ادام((ه دهی((د.
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ی((ک  Crazed Hagدیگ((ر برایت((ان کمی((ن ک((رده اس((ت .ی((ک جس((د اینج((ا وج((ود دارد ک((ه از روی آن ۸
عدد  Bone Marrow Ashرا بردارید .از پله های بالبروید و ی(ک  Bruteرا بکش((ید .مراق(ب دش((منی
ک((ه مولوت((ف م((ی ان((دازد باش((ید .وارد اص((طبل ش((وید و اورا بکش((ید .یک((ی دو دش((من دیگ((ر نی((ز اینج((ا
حض((ور دارن((د ک((ه آنه((ا را از پ((ای در اوری((د و ب((ه س((مت ات((ا بزرگ((تری ک((ه م((ی بینی((د بروی((د ک((ه اینج((ا
یک  Crazed Hagو کمی جلوتر یک سگ کمی((ن ک((رده ان((د .در س((مت دیگ((ر ای((ن ات((اق از نردب((ان ب((ال
بروی((د .س((ریع ب((ه س((مت ایتم((ی ک((ه م((ی بینی((د نروی((د زی((را ممک((ن اس((ت ی((ک  Soot Monsterب((ه ش((ما
حمل((ه کن((د .مب((ارزه در ت((اریکی مطل((ق ب((ا او س((خت اس((ت و ب((ا احتی((ا rبای((د ای((ن ک((ار را انج((ام دهی((د.
سپس  Bloodshot Eyeballرا بردارید و از درب خارج شوید.
از روی تیIه های باریک این بخش ارام رد شوید و جلو بروی((د و از کن(ار خ((انه ه(ا نی(ز رد ش((وید و ب((ه
محض رسیدن به تق(اطع  Wheelchair Blunderرا ک(ه ام(اده ش(لیک ب((ه شماس(ت بکش(ید و Adept
 Blood Gemstoneو یک  Madman’s Knowledgeرا بردارید .حال برگردید به اصطبل و به طبقه
دوم ان و ب((ه س((مت س((قف بروی((د .ی((ک  Crazed Hagرا در مس((یر بکش((ید و قب((ل از برداش((تن ایت((م
 Coldblood Dewبای((د  Bruteو دو  Crazed Hagsدیگ((ر را نی((ز از پ((ای دراوری((د و س((پس ب((ه مس((یر
قبلی و اصلی بازگردید .مسیر را به س(مت جل((و از قس(مت چ(پ منطق((ه ادام(ه دهی(د و ی(ه دو دش(من
دیگ((ر و ی((ک س((گ برخ((ورد خواهی((د ک((رد ک((ه بای((د انه((ا را بکش((ید .در گوش((ه س((مت چ((پ ای((ن خ((انه دو
عدد  Twin Blood Stone Shardرا بردارید و مسیر را به جلو ادامه دهید .داخل ساختمان جلویی
یک زن دیگر به شما حمله می کند و بعد از کشتن او به منطقه ای باز می رسید که دو عدد Brute
در آن پرسه می زند .اصل به سمت انها در این زمان نروید و ابتدا دستگیره دروازه ای که می بینی((د
را بکشید ت(ا ب(از ش((ود و ی(ک می(انبر ایج(اد ش((ود )هم((ان دروازه ای ک(ه از س((مت مقاب((ل دی(ده ب(ودیم(.
ح((ال یک((ی یک((ی و ب((ا اختی((ا rه((ر ک((دام از دش((من ه((ا را ب((ه س((مت خ((ود بکش((انید و ه((ر دو را بکش((ید
و  Thick Coldbloodرا برداری((د .اینج((ا دو مس((یر ب((ه س((مت چ((پ و راس((ت داری((د ک((ه مس((یر اص((لی
سمت چپی است که به بال می رود اما در سمت راست هم باید تعدادی ایتم را بردارید.
از اینجا راه ورود به یکی از من((اطق انتخ((ابی ب((ازی نی(ز وج((ود دارد ک((ه ش((رایط خاص((ی دارد و ب((ا انج((ام
انها یک درشکه می اید و شما را به قصر روبروی صخره ها که در دوردست می بینی((د خواه((د ب((رد و
این بخش را در ادامه قسمت ها برای شما شرح خواهیم داد .به سمت راست بروید و اینجا تع((داد
زیادی سگ وجود دارند که اگر با هم بر سرتان بریزند کار خیلی سخت است .سعی کنید یکی یک((ی
انه((ا را بکش((ید و همینط((ور ی((ک  Crazed Hagرا .س((پس م((ی توانی((د از لب((ه ص((خره Bone Marrow
 Ash, one Thick Coldbloodو  Lake Runeرا برداری((د .ب((ه مس((یر چ((پ بازگردی((د و ب((ه س((مت ب((ال
ادامه دهید ۳ .زن دیوانه و همینطور یک  Bruteرا بکشید .در سمت راست یک خانه م((ی بینی((د ک((ه
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م((((ی توانی((((د از راه باری((((ک کن((((ار ان وارد ش((((ده و در کن((((ار ض((((خره ی((((ک ص((((ندوق م((((ی بینی((((د ک((((ه در
آن  Tempering Blood Gemstoneر ا بردارید .به مسیر برگردید و ب(ال بروی((د ت(ا ب((ه تنه((ا خ((انه ای
در انتها می توانید وارد شوید برسید .سریعا یک  Impرا بکشید زیرا ک((ه ایت((م ه((ای ارزش((مندی دارد.
بش((که ه((ا را نی((ز بش((کنید و  Madman’s Knowledgeرا برداری((د .از پل((ه ه((ا پ((ایین بروی((د و اگ((ر وارد
بخش بعدی شوید باس فایت  Witch of Hemwickدر انتظار شماست.

Witch of Hemwick
مبارزه با این باس می تواند بسیار اسان و یا بسیار سخت باشد .این کامل به س((رعت عم((ل و دق((ت
شما بستگی دارد .پاداشی هم که بازی از کشتن این باس به ش(ما م((ی ده((د چن((دان ارزش((ی ن((دارد و
ش((امل  ۴ع((دد  Bloodshot Eyeballاس((ت .ول((ی نگ((ران نباش((ید زی((را پ((اداش اص((لی در ات((اق بع((دی
است .کشتن این باس برای به پایان رساندن ب((ازی ض((روری نیس((ت ام((ا تنه((ا راه فع((ال ک((ردن ق((ابلیت
استفاده از  Runeها کشتن این باس است که قابلیت بسیار مهم و ارزشمندی هم هست .اگر پیام
اصلی بازی بلدبورن را درک ک(رده باش(ید ای(ن مب((ارزه م(ی توان((د برایت((ان خیل(ی اس(ان باش((د" .س(رعت
همه چیز است ".ب(ا س(ریع عم(ل ک(ردن ک(ار ش(ما در ای(ن ن(برد بس((یار راح(ت ت(ر م(ی ش((ود .ه(ر چق((در
زودت((ر ای((ن ب((اس را از پ((ای در آوری((د راح((ت ت((ر خواه((د ب((ود و ه((ر چق((در ک((ه مب((ارزه ب((ا آن ب((ه ط((ول
بیانجامد کارتان دشوارتر خواهد شد .دلیل اصلی که بر روی سرعت در این نبرد تاکید داری((م ظ((اهر
شدن پشت سر هم  Soot Monsterها ان هم با تعداد تصاعدی با طول کش((یدن زم((ان ن((برد اس((ت
ک((ه ک((ار را برایت((ان س((خت م((ی کنن((د و فض((ا را تن((گ .ای((ن را بدانی((د ک((ه به((ترین راه ب((رای مق((ابله ب((ا
این  Soot Monsterها در این باس فایت ،نادیده گرفتن انهاست و این که سعی کنید مدام از آنها
دور شوید و فقط بر روی باس تمرکز داشته باشید و انها را از این سمت به س((مت دیگ((ر بکش((انید و
برعکس .البته باید هر چه زودتر کار را تمام کنید چون ممکن است به خود بیایید و ببینی(د ات(اق پ(ر
شده است از  Soot Monsterکه دیگر نادیده گرفتن آنها تقریبا نشدنی است .خود باس نیز حیل((ه
گر است و شما را اذیت می کند.
این الگوی کل(ی ن((برد ب(ا  Witch of Hemwickاس(ت ک(ه البت(ه ب(ا دوت((ا ش((دن و ش((اید  ۳ت((ا ش((دن وی
تIییراتی می کند :جادوگر را پیدا می کنید ،ب(ه وی ض(ربه م(ی زنی((د ،ج(ادوگر غی(ب م(ی ش((ود ،دوب((اره
باید ان را پیدا کنید ،با نصف شدن خ(ط س(لمتی ی((ک ج(ادوگر دیگ(ر ظ(اهر م(ی ش((ود ،بای((د ه(ر دو را
سریع بکشید زیرا اگر یکی را بکشید و دیگری را زود نکشید اول((ی ه((م دوب((اره زن((ده م((ی ش((ود و بای((د
همین روند ادامه یابد تا آنها سرانجام کشته ش((وند در ح(الی ک(ه بای(د مراق(ب  Soot Monsterه(ای
حاضر در محیط ک((ه ه(ی بیش(تر م(ی ش((وند ه(م باش(ید و به(تر اس(ت از ان ه((ا ف(رار کنی(د .پی((دا ک(ردن
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جادوگرها گاها کار اسانی نیست زیرا محیط بسیار تاریک اس(ت و همینط((ور بای((د خیل(ی نزدی(ک آنه((ا
باشید تا ظاهر شوند .وقتی نبرد اغاز می شود توجه شما ابت((دا ب((ه  Soot Monsterجل((ب م((ی ش((ود
اما به سمت چ((پ نگ((اه کنی((د ،ان موج((ود کوت((اه ق(امت زش((ت و کری((ه و ن(افرم ،ب(اس اص(لی اس((ت .ب((ه
س((مت وی بروی((د و ب((ا ق((درت و س(رعت ه(ر چ((ه بیش((تر ب((ه وی ض((ربه بزنی((د .وی گاه(ا حملت((ی بنف((ش
رنگ نیز انجام می دهد که باید مراقب آن باشید .اما حلقه بنفشی ک(ه موق((ع غی(ب ش((دن ب(اقی م(ی
گذارد خطرناک نیست.
به پیدا کردن و زدن باس ادامه دهید تا زمانی ک((ه خ((ط س((لمتی اش تقریب((ا نص((ف ش((ود .در ای((ن ج((ا
ی((ک ج((ادوگر دیگ((ر نی((ز پدی((دار م((ی ش((ود و دو خ((ط س((لمتی ب((ه وج((ود م((ی ای((د .ج((ادوگر دوم بس((یار
مرگب((ار ت((ر اس((ت زی((را ه((م حملت ج((ادویی انج((ام م((ی ده((د و ه((م ی((ک حمل((ه گیران((داختنی دارد ک((ه
مانند  Leech Warlockها شما را گیر می اندازد و به دست  Soot Monsterهای اماده می افتید!
باید خیلی خیلی سربع عمل کنید زیرا اگر طول بکشد جادوگر س((ومی نی((ز ظ((اهر خواه((د ش((د و ت((ازه
وقتی که ان ها را تقریبا همزم((ان ب((ا ه(م نکش((ید ،ب((ا مق((داری خ((ط س((لمتی دوب((اره ظ(اهر م((ی ش((وند.
وقتی که سرانجام انها را از بین بردی((د  Witch’s Abode lampرا روش((ن نمایی((د .قب((ل از ای(ن ک((ه ب((ه
ه(((انترز دری(((م بازگردی(((د ب(((ه ات(((اق روب(((رو بروی(((د در پ(((ایین پل(((ه ه(((ا درب را ب(((از کنی(((د و در آنج(((ا Rune
 Workshop Toolرا برداری(د ک(ه ایتم(ی بس(یار مه(م و ارزش(مند اس(ت ک(ه اج((ازه فع(ال ک(ردن ق(ابلیت
تجهیز کردن  Runeها و ارتقای سلحتان به وس(یله آنه(ا را در ه((انترز دری(م م(ی ده((د .بع((د از انج((ام
دادن کارهای لزم در هانترز دریم وقت ان است که به یک منطقه جدید بروی((م ب((ه ن((ام Forbidden
 .Woodsبرای ورود به این بخش یک پسوورد لزم است که در حقیقت دیدن همان دمویی که بعد
از کشتن  Vicar Ameliaو کلیک ک((ردن ب((ر روی مح((راب آن منطق((ه برایت((ان پخ((ش ش((د ،در ب((ازی ب((ه
منزل((ه گرفت((ن ای((ن پس((وورد قلم((داد م((ی ش((ود .ب((ه ف((انوس  Grand Cathedralس((فر کنی((د ت((ا از انج((ا
مسیر رسیدن به جنگل ممنوعه را با هم پیش ببریم.
از ف((انوس  Grand Cathedralو محل((ی ک((ه ب((ا آملی((ا مب((ارزه کردی((د بی((رون بازگردی((د و در جل((وی درب
 Gravekeeper ۲را بکش((((ید و کم((((ی پ((((ایین ت((((ر  Axe Reaperرا شکس((((ت دهی((((د .س((((پس  ۴ع((((دد
دیگر  Gravekeeperرا باید از پیش رو بردارید و نهایتا سگ وحشی را شکست دهید .پایین پل((ه ه((ا
دس((تگیره را بکش((ید ک((ه دروازه ب((از ش((ود و در ای((ن منطق((ه می((دان مانن((د  ۲ع((دد  Axe Reaperوج((ود
دارند و باید یکی یکی انها را از پیش روی بردارید زی(را مب((ارزه ب(ا ه(ر دوی انه(ا بس(یار س((خت خواه(د
بود .بعد از کشتن انه((ا منطق((ه را بگردی(د و  ۵ع(دد  Madman’s Knowledgeرا برداری((د .س((پس ب((ه
س((مت دروازه ای ک((ه دقیق((ا روب((روی دروازه ای ک((ه از ان وارد ش((دید ق((رار دارد بروی((د و وارد ش((وید.
اینجا  Gravekeeper ۲وجود دارند که یکی از آنها فانوس دارد و دیگری اسلحه اتش انداز و باید با
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دق(((ت انه(((ا را شکس(((ت دهی(((د .س(((پس در ای(((ن منطق(((ه  Thick Coldbloodرا از کن(((ار کلغ وحش(((ی
بردارید و کمی انطرف تر یک عدد  Thick Coldbloodدیگ(ر را بنی(ز برداری((د .در اینج((ا ی(ک دروازه ب(ا
دستگیره هم می بینید که فعل با ان کاری نداریم .به سمت راست بروید و از دو سری پله های کم
تعداد پایین بروید تا  ۱۲عدد  Poison Kniveپیدا کنید.در پایین پله ها ک((ه ب((ه خیاب((ان م((ی رس((د ب((ه
انتهای مسیر سمت چپ رفته و اخر خیابان یک درب وجود دارد که باید با شخص((ی ک((ه داخ((ل خ((انه
است  ۲بار حرف بزنید و ب(ه او از ام(ن ب((ودن مح((ل  chapelبگویی(د )دفع(ه بع(دی ک(ه ب((ه Cathedral
رفتی(د او را انج(ا م(ی بینی(د و از او م(ی توانی(د ی(ک  Blood of Ariannaو ی(ک ح(الت جدی(د بگیری((د(.
برگردید و این بار به سمت راست بروید و اینجا یک  Henchmanبه شما حمله می کند.
در کن((ار یک((ی از درب ه((ایی ک((ه اینج((ا م((ی بینی((د س((ت لب((اس  Black Church attire setرا برداری((د.
کمی جلوتر یک  Henchmanدیگر با اسلحه وجود دارد و همینطور یک  Half-beastکه بای((د انه((ا را
شکست دهید .کمی جلوتر  ۲عدد  Henchmanدیگر هم حمله می کنند که باید انها را بکش((ید .ب((ه
جلو بروید و در منطقه باز که پل((ه ه(ای م((ارپیچی دارد از انه(ا ب(ال بروی(د زی((را ش(ک دش(من مس((لح از
بال مدام به شما شلیک میکند و چندین عدد دشمن دیگر نیز ب((ه ش((ما حمل((ه خواهن((د ک((رد بن((ابراین
بسیار با دقت از پله ها بال بروید و انها را شکست دهید .اینجا می توانید  ۱۸ع((دد Poison Knive
بردارید .از نردبانی که اینجا م(ی بینی(د ب(ال بروی(د و ی(ک نوش((ته را بخوانی((د .مس(یر را از نردب((ان ه(ای
روی سقف ادامه دهید و اینجا نردبان را به پایین بیاندازید تا یک میانبر به نزدیک دروازه ای که در
ابتدای این منطق(ه در پ(ایین پل(ه ه(ا ب((از ک((رده بودی((د و ب(ه منطق((ه می(دان مانن(د م(ی رس((ید ب(از کنی(د.
دوب((اره از منطق((ه می((دان مانن((د رد ش((وید و ای((ن ب((ار ب((ه دروازه ای بروی((د ک((ه قبل((تر گف((تیم فعل ب((ا ان
ک((اری ن((داریم .دس((تگیره را بکش((ید ت((ا دروازه ب((از ش((ود و از پل((ه ه((ا پ((ایین بروی((د و در پ((ایین پل((ه ه((ا
یک  Axe Reaperرا بکشید و در کنار او  ۲عدد  Blood Stone Shardرا بردارید.
اگر به مسیر باریک سمت چپ بروید می رسید به منطقه فانوس  Cathedralو از درب س((مت چ((پ
فانوس وارد می شوید )منطقه ای که زیر درخت آن یک موجود بزرگ شما را با دست می گی((رد و ۲
ع((دد  Gravekeeperه((م وج((ود دارن((د( .ب((ه ج((ای س((مت چ((پ مس((یر مس((تقیم را بروی((د و از پل((ه ه((ای
دیگری که می بینید پایین بروید و اینجا چند کلغ وحش((ی و دو ع(دد  Bruteرا بکش(ید .در کن((ار ای((ن
منطقه می توانید  Monocularرا برداری((د و کم((ی جل((وتر ی(ک کلغ وحش(ی از  ۳ع(دد Blood Stone
 Shardمحافظت میکند که ان را بکشید و ایتم ها را بردارید .در مسیر سمت راست قطع((ا Reaper
غول پیکر را با گرزی که زنجیر دارد دیده اید .به سمت او بروید ولی ابتدا او را س((ریعا رد کنی((د زی((را
یک  Impاینجا وجود دارد و باید سریع او را بکشید و س((پس ب((ه مب((ارزه ب((ا دش((من غ(ول پیک(ر بروی((د.
اینجا می توانید  ۵عدد  Blood Stone Shardرا بردارید .مسیر را ادامه دهید و در سمت راست از
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پله ها پایین بروید تا وارد یک منطقه ات((اق مانن((د ش((وید ک((ه پ((ر اس((ت از ک((وزه ه((ای مختل((ف .در اخ((ر
اتاق یک صندوق وجود دارد ک((ه از ان  Tempering Blood Gemstoneرا م((ی توانی((د برداری((د .درب
کنار صندوق قفل است بنابراین باید مسیر را بازگردید .تم((ام مس((یر را بزگردی((د ت((ا دوب((اره ب((ه منطق((ه
میدان مانند که دو عدد  Axe Reaperدر ان بودند برسید .کنار یکی از ای((ن دش((منان ی(ک راه وج((ود
دارد که قبل وارد ان نشدیم و به جای ان به سمت دروازه رفتیم .حال به آن مسیر بروید و Crazed
 Crowرا بکشید.
اینج((ا ی((ک  Infectedب((رای ش((ما در س((مت راس((ت کمی((ن ک((رده ک((ه بای((د مراق((ب وی باش((ید و او را نی((ز
بکشید .در اینجا دو عدد  Twin Blood Stone Shardو  ۱۲عدد  Shining Coinرا بردارید .حال به
تنها راهی که اینجا وجود دارد در سمت چپ بروید تا به یک شخصیت غیرقابل بازی )که رهبر یکی
از گ((روه هاس((ت و قبل در قس((مت اول راهنم((ا در م((ورد او توض((یح دادی((م( ک((ه دوس((ت محس((وب م((ی
شود و قبل وی را در کنار یک معبد دیده بودیم برسید Tempering Blood Gemstone .را بردارید
و س((پس ب((ا او ص((حبت کنی((د ت((ا اطلع((ات جدی((دی بگیری((د .از پل((ه ه((ایی ک((ه کن((ار او م((ی بینی((د پ((ایین
بروید و مسیر را ادامه دهید تا به ی((ک درب برس((ید ک((ه از ش((ما پس((وورد میخواه((د و ح((ال پس((وورد را
در اختیار دارید و می توانید درب را باز کنید .یک مرد روی صندلی نشسته و مرده است و اگر ب((ا او
قص((د ص((حبت کنی((د ی((ک  Madman’s Knowledgeم((ی گیری((د.از پل((ه ه((ا پ((ایین بروی((د و وارد درب
شوید و سپس دوباره از یک سری پله ها پایین رفته و اینجا به منطقه  Forbidden Woodsرسیده
اید که البته زیاد منطقه محبوبی بین بازیبازان محسوب نمی شود.
وارد  Forbidden Woodsشده ایم .ابتدا باید بگ((ویم اگ(ر ح((س کردی((د در ای((ن منطق((ه گ((م ش((ده ای((د
فانوس های زرد رنگ را دنبال کنید .وقتی وارد ای(ن منطق(ه ش(دید از پل(ه ه(ا پ(ایین رفت((ه و بلفاص((له
در سمت راستتان یک  Thick Coldbloodپشت درخت قرار دارد .ح((ال مس((یر س((مت چ((پ را ک((ه ب((ه
س((مت پ((ایین م((ی رود دنب((ال کنی((د ت((ا ب((ه ی((ک  Frenzied Henchmanبرس((ید و او را بکش((ید .قب((ل از
تق((اطعی ک((ه در جل((وتر م((ی بینی((د ،ب((ک بخ((ش در س((مت راس((ت و ب((الی س((ر ش((ما وج((ود دارد ک((ه م((ی
توانید از آنجا  Twin Blood Stone Shardرا بردارید .در تقاطع یاد شده یک  Henchmanبه شما
حمل(((ه م(((ی کن(((د و بع(((د از کش(((تن او  Pebbleه(((ا را برداری(((د .ح(((ال  ۳راه در جل(((وی ش(((ما ق(((رار دارد.
مسیری را که به سمت بال می رود دنبال کنید و یه یک  Axe Bruteم(ی رس((ید ک(ه ارام از پش(ت ب((ه
وی نزدیک شوید و او را بکش((ید .س((پس  Madman’s Knowledgeو  Adept Blood Gemstoneرا
بردارید .به  ۳راهی بازگردید و حال شاخه سمت راست را دنبال کنید .اینجا به فانوس Forbidden
 Woodsمی رسید.
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ان را روشن کنید و مسیر را ادامه دهید تا به یک اتاق برسید که کنار آن دو کلغ دیوانه قرار دارن((د
و کنار انها  ۳عدد  Antidoteقرار دارد .برگردی((د و از روی پل(ی ک(ه م(ی بینی(د مس(یر را ادام(ه دهی(د و
ان طرف پل دو  Henchmenرا که یک(ی از انه(ا س(لح گ(رم دارد بکش((ید .ب(ه مح((ض ای(ن ک(ه پ(ل تم(ام
شد به چپ بپیچید و مسیر را ادام((ه دهی((د ت((ا در گوش((ه ای ب((ن بس((ت Twin Blood Stone Shard
پبدا کنید .برگردید به آخر پل و حال باید مسیر مستقیم را بعد از پل بروید اما خیلی مراقب باشید
چرا که کمی جلوتر از پل یک تله مرگبار قرار دارد و نباید پایتان را روی یک بخش برامده روی زمین
بگذاری(د وگرن(ه ی(ک تی((Iه مرگب(ار ب((ه س(مت ش((ما م(ی ای(د و ف((اتحه م(ع الص((لوات!!! بع(د از تل(ه س((مت
راست را نگاه کنید و یک  Frenzied Henchmanمی بینی(د .اگ(ر او را کش(تید ب(ه س(مات لب((ه ص((خره
ای که کنار او قرار دارد بروید و از اینجا می توانید روی سر دشمنان زیرین  Pebbleبیاندازید.
با اولین حمله به دشمنان زیرین سگ های وحشی مت((وجه م(ی ش((وند و ب((ه ب((ال م((ی این((د ت((ا ب((ه ش((ما
حمله کنند .انها را با دقت بکشید )البته ممکن است در راه ب(ال ام((دن ات(ش بگیرن(د و بمیرن(د( .ح(ال
ب((ه س((مت پ((ایین بروی((د و  Thick Coldbloodرا برداری((د .اهس((ته دو  Henchmenدیگ((ر را ب((ه س((مت
خود بکشید و انها را از پای در اوری((د .ح(ال م(ی توانی((د جل((و بروی(د و  ۳ع(دد دیگ(ر از ای((ن دش((منان را
بکشید و یا این که به همان بالی صخره برگردید و روی سر اولین دشمن از این  ۳نفر پریده و ک((ار
او را بسازید تا مباره با دوتای دیگر راحت تر شود .بعد از کشتن آنها  ۱۰ع((دد ،Quicksilver Bullet
یک  Twin Blood Stone Shardو دو  Blood Vialرا بردارید .اینجا یک مسیر در راست کنار صخره
ای که بالی آن بودید دارید و یک مسیر چپ که راه اصلی است .ابتدا به راست بروید و اگ((ر س((ریع
عم((ل کنی((د میتوانی((د اینج((ا  Impرا بکش((ید و همچنی((ن  ۳ع((دد کلغ وحش((ی نی((ز در ای((ن بخ((ش ق((رار
دارند .حال برگردید و به مسیر چپ بروی((د و گ((ل ه(ای زرد را دنب(ال کنی((د .اینج((ا در ی((ک خ((انه خراب((ه
سمت راست شما بک  Frenzied Henchmanوج((ود دارد ک(ه او را بکش((ید و  ۳ع(دد Beast Blood
 Pelletرا بردارید.
ح((ال تنه((ا مس((یری را ک((ه وج((ود دارد دنب((ال کنی((د و  Thick Coldbloodرا برداری((د .ح((ال جل((وتر ی((ک
بخش روستاگونه با چندین حانه و  ..خواهی((د دی((د ک((ه البت((ه قب((ل از ای((ن ک((ه ب((ه انج((ا برس((ید س(ر راه
شما ی(ک تل(ه مرگب(ار دیگ(ر ق(رار دارد ک(ه بای(د مراق(ب ان باش((ید .ح(ال مس(تقیم وارد ان بخ((ش روس(تا
مانند نشوید و به جای ان مسیری که در سمت چپ ان می بینید و به بال می رود را دنیال کنید ت((ا
ب(((ه خ(((انه ای ب(((ا ف(((انوس قرم(((ز برس(((ید و ب(((ا ی(((ک شخص(((یت داخ(((ل آن خ(((انه ص(((حبت کنی(((د .وی ب(((ه
ش((ما  Tonsil Stoneم((ی ده((د اگ((ر قبل ان را نگرفت((ه باش((ید .ایت((م ه((ایی ک((ه در لب((ه ای((ن منطق((ه م((ی
بینید فقط  Quicksilver Bulletهستند و به((تر اس((ت فعل انه((ا را ب((ی خی((ال ش((وید و ب((ه پش((ت خ((انه
بروی(د و س(ریعا س(گ ه(ایی ک(ه در قف(س ه(ا ق(رار دارن((د را بکش((ید .از کن(از قف((س ه(ا مس(یر را ادام(ه

Gamefa.com

43

داده ت((ا ی((ک کلغ وحش((ی و دو ع((دد س((گ وحش((ی ک((ه در ح((ال پرس((ه زدن هس((تند را ببینی((د و انه((ا را
بکشید .سپس از نردبانی که اینجا می بینید بال بروید و روی سقف خانه  ۳کلغ دیگر را بکش(ید و
 White Church Hat, White Church Garb, Surgical Long Glovesو White Church
 Trousers/Dressرا بردارید که یک ست کامل لباس است که در برابر سم بسیار مقاوم است.
حال برگردید به کنار قف(س س(گها ک(ه آنه(ا را کش(ته بودی(د و اینج(ا ی(ک راه باری(ک ک(ه دب(ه بخ(ش غ(ار
مانند می رسد می بینید که قبل وارد ان نشده بودیم و حال ب(ه آنج(ا بروی(د .مس(یر را ادام(ه دهی(د و
 ۲عدد  Antidoteرا بردارید .ادامه دهید تا به یک منطقه باز و عظیم م(ی رس(ید ک(ه پوش(یده از س(م
اس((ت و در حقیق((ت ی((ک دری((اچه ب((زرگ از س((م م((ی باش((د .ب((ه همی((ن خ((اطر اینج((ا بای((د خیل((ی س((ریع
حرک((ت کنی((د .حواس((تان باش((د ک((ه از ان((تی دوت اس((تفاده کنی((د و لب((اس ه((ای مق((اوم ب((ه س((متان را
بپوشید .در بین مسیرتان در دریاچه در مناطق غیر سمی توق(ف کنی(د ت(ا خ(ط س(می ش(دنتان دوب(اره
خالی شود و بعد مسیر را دوب(اره ادام(ه دهی(د .در ای(ن منطق(ه کل(ی دش(من مختل(ف وج(ود دارن(د ک(ه
شامل ریپرها و کرم ه(ای س(می ک(ه بس(یار روی م(خ هس(تند ،م(ی باش(د .س(لحی برداری(د ک(ه ب(ه روی
زمی((ن ض((ربه بزن((د وگرن((ه ب((ه ک((رم ه((ا نخواه((د خ((ورد .در ادام((ه مس((یر گش((تن کام((ل در ای((ن دری((اچه و
یافتن ایتم های ارزشمند ان و ادامه مسیر در جنگل ممنوعه را برای شما شرح خواهیم داد.
از همان ورودی منطقه دریاچه سمی از کنارترین بخش که خشکی اس(ت ب(ه س(مت راس(ت بروی(د ت(ا
زمانی ک(ه ی(ک  Frenzied Coldbloodبرداری(د .س(پس ی(ک  Pebbleب(ه س(مت نزدی(ک تری(ن Reaper
که می بینید پرتاب کنید و او را ب(ه س(مت خ(ود بکش(انید و شکس(ت دهی((د.جلوتر دو  Reaperدیگ(ر
هم م(ی بینی(د .ارام ب(ه س(مت دش(من س(مت چ(پ بروی(د ک(ه نشس(ته اس(ت در ده(انه ی(ک بخ(ش غ(ار
مانند کوچک .اطراف او پر است از کرم های روی اعصاب سمی .یک مولوتف پرتاب کنید ت(ا ک(رم ه(ا
را به سمت خود بکشید و انها را به درک بفرستید! اگ(ر ری(پر ه(م مت(وجه ش(د و حمل(ه ک(رد ب(ه س(مت
ورودی منطقه بازگردی(د ت(ا راح(ت ب(ا او مب(ارزه کنی(د و س(می نش(وید.از مس(یری ک(ه ری(پر نشس(ته ب(ود
ادامه دهید و مقداری جلوتر به چن(دین ک(رم س(می دیگ(ر م(ی رس(ید .س(مت چ(پ ی(ک بخ(ش خش(کی
مانن(د م(ی بینی(د ک(ه درون س(م نیس(ت و م(ی توانی(د س(ریع روی ان بروی(د .در اینج(ا ب(ه س(مت راس(ت
خود نگاه کنید تا یک ایتم ببینید اما ابتدا تمام کرم ه((ا را بکش((ید ت((ار راح((ت بتوانی((د ان را برداری((د و
س(((می نش(((وید .از روی بخ(((ش خش(((کی خیل(((ی س(((ریع ب(((ه س(((مت ایت(((م بدوی(((د و Nourishing Blood
 Gemstoneرا برداشته و دوباره زود به خشکی برگردید .فعل غاری که می بینید را بی خی((ال ش((وید
ت((ا اول ایت((م دیگ((ری ک((ه در ای((ن منطق((ه اس((ت برداری((د .برگردی((د ب((ه ورودی منطق((ه ک((ه از ان ابت((دا ب((ه
راست رفتید.
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این بار به جای سمت راست ،از ورودی به سمت مستقیم متمایل به چپ یعن((ی درون س((م ه((ا و ب((ه
طرف سنگ های بزرگی که می بینید بروید تا  ۳کرم به شما حمله کنند .ان ه((ا را بکش((ید و ب((ه روی
ی((ک تک((ه خش((کی ک((ه ب((ا ن((ور س((بز روش((ن اس((ت بروی((د و آیت((م  Dirty Blood Gemstoneرا برداری((د.
گوش((ه س((مت راس((ت منطق((ه را ببینی((د ت((ا ی((ک غ((ار مش((اهده کنی((د .ب((ه س((مت ان رفت((ه ت((ا ب((ه ی((ک تک((ه
بسیار کوچک خشکی برسید و ایت((م روی ان یعن((ی  Frenzied Coldbloodرا برداری((د .ح((ال ب((ه درون
غار بروید و از نردبانی که می بینید بال بروید .دوباره ی(ک نردب(ان دیگ(ر م(ی بینی(د ک(ه از ان ه(م ب(ال
بروی((د ت((ا ب((ه س((طح زمی((ن برس((ید .باورت((ان نم((ی ش((ود کچ((ا هس((تید .در پش((ت دروازه قف((ل در اولی((ن
حی(اطی ک(ه در هم((ان اول ب((ازی از  Iosefka’s Clinicوارد آن ش((دید .اینج(ا واقع(ا می(ازاکی و طراح((ان
مراحل بازی را تحسین می کنید که چنین با فکر و برنامه مناطق را به هم مرتبط کرده ان((د و می((انبر
س((اخته ان((د .در س((مت چ((پ  Coldblood Dewرا برداری((د و س((پس دس((تگیره را بکش((ید ت((ا دروازه ای
که ابتدای بازی از آن سمت قفل ب((ود ب(از ش(ود و می(انبر درس(ت ش(ود ام(ا آنج((ا نروی((د زی(را فق(ط لزم
بود میانبر را باز کنید .حال به دروازه دیگر این بخش در گوشه حیا rوارد شوید و از چند پله پایین
بروی((د و ی((ک  Infectedرا از پ((ای در اورده و  Madman’s Knowledgeرا برداری((د .کن((ار دی((وار ی((ک
نردبان قرار دارد که از ان بال رفته تا به روی سقف برسید.
اینجا  ۲کلغ وحشی سمت راستتان هستند و روی س((قف بع(دی  ۴کلغ دیگ(ر ق(رار دارن((د ک(ه انه((ا را
بکشید از روی سقف وارد ساختمان شوید .داخل ساختمان به راست رفته و درب را باز کنید و بای((د
ب((((ا ی((((ک  Cranium Creatureمب((((ارزه نمایی((((د .ایت((((م ه((((ای  Iosefka’s Blood Vialو Cainhurst
 Summonsرا بردارید .حال برگردید به راهرو و این بار به چپ بروید تا به انتهای مس((یر )راه((ی ک((ه
قبل از انتهای مسیر در راست می بینید را فعل نادیده بگیرید( برسید .یک اتاق ب((ا ی((ک ص((ندوق م((ی
بینید که در ان  Communion Runeرا بردارید .اینجا ممکن اس((ت  Cranium Creatureنی((ز وچ((ود
داشته باشد و به ش(ما جمل((ه کن((د ک((ه البت((ه ب((ودن ب(ا نب((ودن آن ب((ه ای(ن بس((تگی دارد ک(ه ای(ا کس(ی از
شخصیت های بازی را به کلینیک فرستاده اید یا نه )اول بازی  Iosefkaاز شما درخواس((ت م(ی کن(د
شخصیت ها را به نزد او بفرستید و بگویید کلینیک امن است اما با این کار شما در حقیقت انه((ا را
تبدیل به موجودات کرانیوم کرده اید زیرا این ک((ار  Iosefkaاس((ت( .ح((ال اینج((ا کارت((ان تم((ام اس((ت و
بای((د کل ب((ه ف((انوس جنگ((ل ممن((وعه برگردی((د .ب((از ه((م م((ی گ((ویم در ای((ن راه((رو ب((ه ی((ک مس((یر ک((ه در
س((مت راس((ت قب((ل از انته((ای راه((رو دی((دیم نروی((د زی((را ک((ه ی((ک ب((اس انتخ((ابی اس((ت و ب((رای ای((ن ک((ه
ماموریت جانبی از بین نرود و بسته نشود باید بعدا به سراغ ان برویم.
وق(تی ب(ه ف(انوس جنگ((ل ممن(وعه بازگش(تید تم(ام مس(یر را ک(ه قبل گف(تیم ب((ه س(مت ج(ایی ک(ه قف((س
سگ ها وجود داشت برگردید .از سمت راست قفس سگ ها این بار ادامه دهید و خانه را رد کنید
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کلغ ها و دو سگ را بکشید .سپس دقیقا قصد کنید که مسیری که امدی((د را دور بزنی((د و برگردی((د.
ب((ه ی((ک  Henchmanم((ی رس((ید ک((ه او را بکش((ید .وارد خ((انه ای ک((ه م((ی بینی((د ش((وید و  ۴ع((دد Blue
 Elixirرا برداری((د .اینج((ا ی((ک دروازه چ((وبی و ی(ک دس((تگیره در بی(رون خ((انه م(ی بینی(د ک((ه ک((ار خاص(ی
نم((ی کن((د و تنه((ا دروازه را م(ی بن((دد .در پش((ت خ((انه ب((زرگ ک((ه در انته((ای ای((ن بخ((ش م((ی بینی((د ی((ک
 Death Dealerوجود دارد که باید خیلی مراقب او باشید و اگر میخوهید امن باشید او را بکشید و
 ۶عدد  Blood Vialرا بردارید .در سمت دیگر ان خانه یک درب می بینید ک((ه وق((تی وارد ش((وید م((ی
توانی((د  Beast Roarرا برداری((د .از خ((انه بی((رون بیایی((د و اکن((ون فق((ط ی((ک مس((یر داری((د ک((ه آن ه((م
روب((روی شماس((ت و م((ی بینی((د ک((ه روی س((قف چن((د خ((انه چن((دین  Henchmenق((رار دارن((د .ه((م ب((ه
سمت همین مسیر بروید اما مراقب باشید که همین که در ابتدای مسیر روی بخش چوبی ش((یبدار
می روید در سمت چپ پشت سر شما ی(ک دش((من کمی((ن ک(رده و حمل((ه م(ی کن(د ک((ه ش((ما بای((د او را
بکشید .جلوتر  ۴-۳دشمن دیگ((ر هس((تند ک((ه بای((د هم((ه را بکش((ید و مراق((ب باش((ید زی((را یک(ی دوت((ا از
انه((ا ب((ه س((مت ش((ما مولوت((ف پرت(اب م(ی کنن((د .بع((د از کش((تن هم((ه انه((ا ی(ک مس((یر داری((د ک(ه بای((د از
سقف روی لبه پایین بپری((د و  ۴ع(دد مولوت((ف را برداری((د .دوب((اره پ((ایین بروی((د و وارد اب م(ی ش((وید.
در اب چند عدد  Undead Crawlerهستند ک((ه انه(ا را از بی((ن ببری((د .در ادام(ه ای(ن راهنم(ا مس((یر را
ادامه خواهیم داد تا به باس فایت  Shadow of Yharnamبرسیم.
بعد از کشتن دشمنان در آب از لبه ای که پایین پریدید ب((ه س((مت چ((پ بروی((د ت((ا ب((ه ی((ک Frenzied
 Henchmanک(((ه پش(((تش ب(((ه ش(((ما اس(((ت برس(((ید و به(((تر اس(((ت آرام او را از پش(((ت س(((ر بکش(((ید و ۲
عدد  Twin Blood Stone Shardرا بردارید .سپس دقیقا  ۱۸۰درچه بچرخید و به مسیر روبرویتان
بروید که مانند یک تونل است و  ۲عدد دیگر  Twin Blood Stone Shardرا بردارید و یک درب در
انته((ا م((ی بینی((د .در ان س((مت درب درون خ((انه  ۳ع((دد  Pungent Blood Cocktailرا برداری((د .از
خانه خارج شوید )از درب دیگر نه دربی که باز کردی((د و وارد ش((دید( و اینج((ا بای((د ی((ک Henchmen
و  Frenzied Henchmanرا بکشید .در این منطقه تله های چاله مانن((د وج((ود دارد ک(ه روی آنه((ا ب((ا
چوب پوشیده شده است و درون آن ها می افتید اگر دقت نکنید .اینجا یک مسیر در سمت راست
است که دوباره می رس(د ب(ه هم(ان بخش((ی ک(ه کم(ی قب(ل در آب دش(منان را کش((تید .ش(ما ب((ه مس(یر
دیگ((ر یعن(ی روب(روی آن بروی((د .ی((ک خ((انه م((ی بینی((د ک((ه در آن بای((د  ۳دش((من را از پ((ای در آوری((د ک((ه
یکی از آنها ش((لیک م(ی کن((د .از آنج((ا  ۴ع(دد  Pungent Blood Cocktailرا برداری((د .مس(یر را ادام((ه
دهید و یک عدد دشمن دیگر را که دارد راه می رود بکشید و همینط((ور ی(ک دش(من ک(ه جل((وی درب
یک خانه نشسته است و از نزدیک وی  ۵عدد  Blood Vialرا برداری((د .در جل((وتر ی((ک دروازه س((نگی
م((ی بینی((د ک((ه دقیق((ا هم((ان بخش((ی اس((ت ک((ه قبل از آن س((مت ب((ه ان رس((یدیم و گف((تیم ک((ه ورودی
دهکده اس(ت ول(ی وارد نش(دیم و ب(ه ج(ای ان ب(ه س((مت چ(پ رف(تیم ک(ه ب((ه قف((س س(گ ه(ا رس(یدیم.
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یعنی اکنون در سمت راست شما بخشی است که قفس سگ ها قرار دارد و در واقع ای(ن منطق(ه را
از پشت یک دور کامل زده ایم.
برگردید و نزدیک یکی از تله های چاه مانند چند دشمن را بکشید )اگر قبل ت((ر نکش((ته ای((د( و اینج((ا
بونف((ایر را در کن((ار گ((ودال روش((ن کنی((د .در کن((ار یک((ی از خ((انه ه((ا در س((مت چ((پ ی((ک راه باری((ک م((ی
بینید که به پشت خانه ها می رود و باید یک دش(من را ک(ه س(لح گ(رم دارد بکش(ید .مس(یر را ادام((ه
دهید تا در انتهای آن راه باریک راه ورودی به یکی از خانه ه((ا را بیابی((د .خ((انه اول خ((الی اس((ت ول((ی
در دومی  ۶عدد  Beast Blood Pelletمی یابید .حال بازگردید و از بونفایر این بار به سمتی بروی(د
که قبل گفتیم دوباره به قس((متی م(ی رود ک((ه آب داش((ت و دش((منان را قب((ل ت(ر در آب کش((ته ب((ودیم.
اب را رد کنید و در قسمتی که قب((ل ت((ر ی((ک دش((من پش((تش ب((ه ش((ما ب((ود و گف(تیم آرام او را بکش((ید،
یک بخش شیبدار چوبی می بینید که اگر روی آن بروید بای((د چن((د  Henchmenرا بکش((ید و س((پس
یک دشمن دیگر که بالی خانه ب(ا اس((لحه منتظ(ر شماس((ت نی(ز از پ((ای در آوری((د زی(را در ط(ول مس(یر
پیشروی در بخش پایینی شما را اذیت خواهد کرد .حال پایین بازگردید و از بعد از آب دقیق((ا مس((یر
مستقیم را پیش بگیرید اما باید خیلی مراقب باشید زیرا اینجا از انته((ای مس((یر ی((ک دش((من ب((ا ت((وپ
مدام به شما شلیک های مرگباری را انجام می دهد که شما را اذیت می کن(د و ممک(ن اس(ت ب(ا ی(ک
ش((لیک کش((ته ش((وید .از خ((انه ه((ایی ک((ه چ((پ و راس((ت مس((یر هس((تند م((ی توانی((د ب((ه عن((وان س((رپناه
استفاده کنید .در یکی از آنها باید یک  Henchmenرا بکشید .سپس در خانه دومی در سمت چ((پ
بای(((د  Henchmen ۲را از پ(((ای در آوری(((د و س(((پس در آخری(((ن خ(((انه س(((مت راس(((ت  ۲ع(((دد دیگ(((ر را
بکشید .در آخرین خانه سمت چپ یک  Frenzied Henchmanقرار دارد ک((ه بای((د او را بکش((ید و ۴
عدد  Beast Blood Pelletرا بردارید .جلوتر در مسیر به دشمنی که توپ شلیک می کند می رسید
و بای((د او را بکش((ید .جل((وتر تنه((ا ی((ک راه وج((ود دارد ک((ه ی((ک خ((انه اس((ت و در گوش((ه س((مت راس((ت
بیرون خانه قبل از این که وارد شوید یک  Twin Blood Stone Shardرا بردارید .وارد خانه ش((وید
و از پله ها پایین بروید تا به یک درب سمت چپ برسید و وارد شوید.
کنار درب قبل از ورود یک بخش سراشیبی وجود دارد که به طبقه پایین ساختمان م((ی رود و هن((وز
ب(((ه ان مس(((یر نروی(((د .بی(((رون درب از لب(((ه پ(((ایین بپری(((د و ی(((ک  Frenzied Henchmanرا بکش(((ید .از
نردبانی که می بینید بال رفته و وارد راهرویی که می بینید شوید .اکنون ب((الی س((اختمان هس((تید و
باید آرام از روی تیرهای چوبی که بین چرخ دنده ها وجود دارند رد شوید .از روی تیر چوبی س((مت
چپ عبور کنید و در انتهای آن  ۸عدد  Poison Knifeرا بردارید .در دربی که کنار این آیت((م ه((ا م((ی
بینید  ۴عدد دیگر نیز چاقوی سمی وجود دارد ک((ه آن ه((ا را نی((ز برداری((د .کم((ی جل((وتر م(ی بینی((د ک((ه
روی بالکن خانه هستید و دقیا روبرویتان مسیری است که ت((وپ ب((ه ش((ما ش((لیک م((ی ش((د .روی ای((ن
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بخش یک شخصیت درب و داغان می بینید که دوست است و به شما حمل((ه نم(ی کن((د .وق(تی ب(ا او
صحبت می کنید از شما می خواهد که اگر پناهگاهی می شناسید ب((ه وی معرف((ی کنی((د و اگ((ر وی را
به  chapelبفرستید پاداشی هم دریافت می کنید اما ...ام((ا ای(ن را بدانی(د ک((ه ب((ا ای(ن ک((ار سرنوش((ت
بدی برای دیگر دوستانتان ک((ه قبل ب(ه آنج((ا فرس((تادید رق((م خواهی((د زد .زی(را بع(د از فرس((تادن او ه(ر
بار که به آنجا بروید می بینید که وی یکی از شخصیت های دیگر را تکه و پاره کرده و خورده اس((ت
و در ازای آن به شما پاداشی می دهد .بل((ه وی ی(ک دی((و بس((یار خوفن((اک اس((ت ک((ه ب((ه ش((کل انس(انی
نحیف در آمده است و دنبال غذا می گردد .اگر حس بدی مانند بنده از این کار به ش((ما دس(ت م(ی
ده((د و دوس((ت نداری((د ک((ه دیگ((ران ک((ه یک((ی یک((ی آنه((ا را ب((ه مح((ل ام((ن فرس((تاده ای((د توس((ط ای((ن دی((و
کثیف کشته شوند به وی کلینیک را معرفی کنید تا یکی بدتر از خودش کارش را بسازد! اما آرامش
بخش ترین کار این است که چند ضربه روی همان پشت بام بزنی(د ت((ا تIیی(ر کن(د و ذات((ش را نش((ان
دهد و تبدیل ب((ه دی((وی مخ((وف ش((ده و ب((ا او مب((ارزه کنی((د )البت((ه اگ((ر س((رتان درد م(ی کن((د!( ک((ه البت((ه
دشمن بسیار سرسختی هم هست.
برگردید به داخل ساختمان و این بار از روی دیگر تیر چوبی که که انته(ای آن ی(ک چ((رخ دن((ده اس((ت
بروید و در انتهای آن بپرید به لبه زیرین و در آنجا سلح  Cannonرا بردارید .دوباره پایین بپری((د و
حال این بار که در نقط(ه ای هس(تید ک(ه اول وارد س((اختمان ش(دید ،ب(ه ج(ای رفت((ن ب(ه درب(ی ک(ه قبل
رفتیم ،به آن بخش سراشیبی که قبل رد کردیم رفته و پایین بروید .اینجا باید ابتدا ب((ا ی((ک Mutant
 Henchmanمب((ارزه کنی((د ک((ه وق((تی سرش((ان تIیی((ر ش((کل م((ی ده((د بس((یار خطرن((اک هس((تند و ه((م
دامن((ه حملتش((ان زی((اد ش((ده و ه((م ش((ما را س((می م((ی کنن((د و به((تر اس((ت ک((ه ه((ر چ((ه زودت((ر قب((ل از
تب(((دیل ش(((دن آن ه((ا را بکش((ید و ی((ا بیش((تر خ((ط سلمتیش(((ان را ک((م کنی(((د .نزدی((ک وی Madman’s
 Knowledgeرا برداری((د .بع((د از آن ب((از ه((م پ((ایین ت((ر بروی((د و ب((ه ک((ف س((اختمان برس((ید .در هم((ان
سمتی که دشمن تIییر شکل دهنده را کشتید ی(ک درب م(ی بینی(د ک(ه واردش ش((وید و کم(ی جل((وتر
یک پل است که روی آن ب(ا ی(ک  Mutant Henchmanدیگ(ر بای((د مب((ارزه کنی((د .بع(د از پ(ل از س(مت
راست به بالی بخش شیبدار بروید و در لبه ابن بخش  Twin Bloodstoneرا بردارید و وارد اتاقی
که می بینید آسانسور دارد شوید و با آن ب((ال بروی((د .از آن پی((اده ش((وید و از پل((ه ه((ا ب((ال بروی((د ت((ا ۴
عدد  Antidoteرا بردارید .سپس دربی که می بینی(د را ب((از کنی((د .م(ی دانی(د ای(ن ک(دام درب اس(تI
دربی که اکنون یک میانبر برای شما به ف((انوس جنگ((ل ممن((وعه ب((از ک((رده اس((ت و هم((ان درب((ی اس((ت
ک((ه ب((ار اول وق((تی ب((ه ف((انوس رس((یدیم گف((تیم اکن((ون قف((ل اس((ت و از س((مت دیگ((ر بای((د ب((از ش((ود ک((ه
اکن((ون ای((ن ک((ار را ک((رده ای((د )واقع((ا بای((د ه((وش طراح((ان مراح((ل را تحس((ین ک((رد ب((ا ای((ن نب((وغ ب((ی
نظیرش((ان در خل((ق مراح((ل و میانبره((ا( .در ادام(ه مس(یر را ت(ا رس((یدن و مب((ارزه ب(ا ب(اس Shadow of
 Yharnamادامه خواهیم داد.
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حال که میانبر باز شد دوباره سوار اسانسور شوید و مسیری که بال آمدی((د را بازگردی((د ب((ه پ((ایین در
بخش((ی ک((ه  Mutant Henchmanرا بع((د از پ((ل کش((تید .ای((ن ب((ار دیگ((ر مس((یر پ((ل را مس((تقیم ادام((ه
دهید تا مقداری جلوتر  Frenzied Coldbloodرا بردارید .مسیری ک((ه وج((ود دارد را ادام((ه دهی((د ت((ا
به اولین برخوردتان با دشمنانی به نام  Snake Clusterبرسید که در این منطق((ه پ((ر از آن هاس((ت.
کشتن آنها سخت نیست زیرا بسیار آهسته و آرام حرک((ت م((ی کنن((د و چن((دان ه(م ق((وی نیس((تند ام((ا
در تع((داد خیل((ی ب((ال ش((اید مش((کل س((از ش((وند .بع((د از کش((تن ای((ن دو ش((ش ع((دد  Shining Coinرا
بردارید و جلو بروی((د .ب((ه مس((یر دور ی(ک س((نگ علم(ت گ(ذاری ش((ده ب(زرگ بروی((د و دو ع(دد دیگ(ر از
ای(((ن دش(((منان را بکش(((ید .ح(((ال ب(((ه مس(((یر بازگردی(((د و ک(((امل از س(((مت چ(((پ آن را دنب(((ال کنی(((د و دو
عدد  Snake Clusterدیگر را بکشید و  Twin Blood Stone Shardرا برداری((د .مق((داری جل((وتر دو
دش(((من دیگ(((ر را بکش(((ید و ب((((ه س(((مت دی((((وار س(((مت راس((((ت مس(((یر بروی(((د و آن را دنب(((ال کنی(((د ت(((ا
ی((ک  Madman’s Knowledgeو دو ع((دد  Twin Blood Stone Shardرا برداری((د .در قس((متی ک((ه
آتش می بینید دو عدد  Snake Clusterو یک  Mutant Henchmanرا باید بکشید و مقداری دور
تر از آنها ،دو عدد  Snake Clusterدیگر را بکشید و  Twin Blood Stone Shardرا بردارید .دوباره
دو عدد  Snake Clusterرا بکشید!! در سمت دیوارهای سنگی که در راست می بینید جلو بروید و
ی((ک  Twin Bloodstoneرا برداری((د و ی((ک دش((من م((دیگر را بکش((ید .مق((داری جل((وتر از آن ه((م در
نزدیکی یک درخت  Madman’s Knowledgeرا بردارید.
حال برگردید به مسیر اصلی جاده که به تقاطع رسیده بودید و سمت راستتان آتش بود و Mutant
 Henchmanرا کشتید .از تقاطع به سمت راست رفته تا به سمت یک تپه بروی((د و دو ع((دد Snake
 Clusterو یک جهش یافته دیگر را از پای در آورید و دو عدد  Twin Blood Stone Shardدیگ((ر را
بردارید .کامل به دیواره سمت راست مسیر بچسبید و جلو بروید تا برسید به یک Snake Cluster
دیگر منتها این بار از نوع غول پیکر و قدرتمند که انگار از ترکیب چن((دین ع((دد از کوچکتره((ا س((اخته
شده است .مراقب تف کردن آن ها باشید و سریعا غل((ت زده و پشتش((ان بروی((د و ای((ن گ((ونه کش((تن
آنها سخت نیست .کامل از روش چرخیدن دور دشمن برای ای((ن موج((ودات اس((تفاده نمایی((د .بع((د از
کشتن این موجود از س((مت راس((ت وی  Thick Coldbloodرا برداری((د و نزدی((ک مق((بره س((نگی و دور
آن Cold Sea Rune ،را بردارید .برگردید و یک مسیر بسیار باریک و کوچک می بینید که به ب((التر
تپ((ه م((ی رود و در انته((ای آن  Twin Bloodstone Shardرا برداری((د .ح((ال برگردی((د دوب((اره ب((ه مس((یر
اص((لی و هم((ان تق((اطعی ک((ه ب((ه راس((ت پیچی((دیم .ام((ا ای((ن ب((ار مس((یر مس((تقیم را در تق((اطع بروی((د و
مقداری جلوتر یک  Giant Snake Clusterغ(ول پیک(ر و  ۴ع(دد کوچ(ک ت(ر راه را بس(ته ان(د ک(ه بای(د
آنها را بکشید .بهتر است ابتدا کوچکترها را سمت خود بکشانید و بعد به سراغ بزرگترشان بروید!
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این منطقه واقعا مثل یک ماز است و همه جای آن پ(ر از دش((من اس((ت و خیل((ی راح((ت ممک(ن اس((ت
گ((م ش((وید .ه((ر ج((ای آن ه((م کل((ی گن((ج و آیت((م خ((وب اس((ت ام((ا بای((د همیش((ه مراق((ب Giant Snake
 Cluster , Snake Clusterو  Mutant Henchmenها باشید .به مسیر فانوس های کوچک که راه
را روشن کرده اند همیشه توجه کنید .در گوشه پایین جایی که یک دشمن ب((زرگ و  ۴ت((ا کوچک((تر را
کشتید در یک کنج سنگی دو عدد دیگر  Giant Snake Clusterقرار دارن((د ک(ه بای((د خیل(ی خیل(ی ب(ا
دقت آنها را بکشید زیرا  ۲تا از آنها با هم خطرن((اک هس((تند و پش((ت آن ه((ا آیت((م ه((ای ارزش((مندی را
بردارید .در این بخش اگر بخواهم مدام با کلمات چ((پ و راس((ت و ب((ال و پ((ایین و پیچی((دن و  ..ب((رای
شما ادامه مسسر را توضیح دهم به واق(ع ممک(ن نیس((ت و تنه((ا گی((ج ت(ر م(ی ش((وید و به((تر اس((ت ک((ه
خودت((ان ب((ا دق((ت ک((ل منطق((ه را بگردی((د .س((عی کنی((د همیش((ه ی((ک مس((یر را بروی((د ت((ا انته((ا و دوب((اره
برگردید به جایی که آغاز کردید و دوباره مسیری دیگر را امتح((ان کنی(د و ای((ن گ((ونه نهایت((ا م(ی بینی(د
که چگونه کل مسیرها به هم وصل شدند و منطقه برایتان کامل آشکار می ش((ود .اینج((ا آیت(م ه(ایی
مثل Shining Coin , Blood Stone Chunk, Frenzied Coldblood, the Graveyard gear set,
 Twin Blood Shardو آیت((م ه((ای دیگ((ری را م((ی توانی((د بیابی((د .وق((تی ک((ه ب((ه ی((ک دری((اجه رس((یدید
چندین مسیر را خواهید داشت )مسیری که به چند ریشه و شاخه در آب می رس((د و ی((ک خ((وک در
حال قدم زدن است راه اصلی خواهد بود(.
جلوتر یک خوک بزرگ  Crazed Pigمی بینید که ه((ر گ((اه آن را دیدی((د بدانی((د ک((ه در مس((یر درس((تی
قرار دارید )البته یک خوک دیگر هم بالی یک تپه هست که یک راه فرعیست ولی این خوک که در
اطراف آب است نشان دهنده مسیر صحیح رسیدن به باس است( .فعل به سمت خوک نم((ی روی((م
و راه های دیگ(ر را از دری((اچه دنی(ال م(ی کنی(م .اگ(ر ب((ه مس((یر چ(پ دری((اچه بروی(د ب((ه ی((ک بخ((ش غ(ار
مانند می رسید که در آنجا دو عدد موجود  Cranium Creatureم((ی بینی((د ک((ه بای((د ب((ا دق((ت آنه((ا را
بکشید و  Madman’s Knowledgeرا برداری((د .کم(ی جل(وتر دو ع(دد Mutant Cranium Creature
ق((رار دارن((د ک((ه بای((د آنه((ا را نی((ز از پ((ای در آوری((د )مراق((ب جادوهایش((ان باش((ید( و نزدی((ک آنه((ا Anti-
 Clockwise Metamorphosis Runeرا برداری(((د .جل(((وتر ی(((ک  Madman’s Knowledgeدیگ(((ر را
نزدیک یک  Mutant Cranium Creatureخواهید یافت .همین مس(یر دوب((اره دور م(ی خ((ورد و بای(د
یک  Mutant Cranium Creatureدیگر را بکشید و یک  Madman’s Knowledgeدیگ((ر را برداری((د
تا از آنجا خارج شوید .از درون دریاچه یک بخش را می بینید که بال می رود و شیبدار است .آن را
دنب((ال کنی((د و ی((ک  Mutant Henchmanرا بکش((ید .جل((وتر وارد ی((ک س((اختمان م((ی ش((وید و س((وار
آسانسور شوید و بال بروی(د و م(ی بینی(د ک(ه ی(ک می(انبر دیگ(ر ب(از ش((د .ای(ن آسانس((ور ک(ه قبل از ب(ال
غیر فعال بود می رود به ساختمانی که قبل روی سقف آن ،دیوی که به شکل ی((ک گ(دا ب((ود را دی((ده
ب((ودیم .ح((ال ک((امل بازگردی((د و ب((ه بخش((ی ک((ه خ((وک در نزدیک((ی آب ب((ود بروی((د و در نزدی((ک انته((ای
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دریاچه از زیر شاخه ها و ریشه هایی که قبل گف((تیم در آب هس((تند رد ش((وید و Undead Crawler
ها را بکشید.
اینجا می توانید  Dissipating Lake Runeرا برداری((د و کم((ی جل((وتر  ۳ع(دد دش((من دیگ((ر را نی(ز در
آب بکش((ید و  Sharp Blood Gemstoneرا برداری((د .مراق((ب باش((ید وق((ت مب((ارزه ب((ا ای((ن موج((ودات
خوک بزرگ متوجه شما نشود تا بعد بتوانید راحت تر آن را بکشید .بعد از بیرون آمدن از آب بای((د
آن خوک وحشی و دیوانه را بکشید که به(تر اس(ت آرام ص(بر کنی(د ت(ا ب((ه پش((تش بروی(د و ی(ک ض((ربه
کاری به او بزنید تا بیافتد .حال یک راه سنگی در سمت راست می بینید که تقریبا باریک اس((ت .ب((ه
س((مت آن بروی((د و جل((وتر در ی((ک تق((اطع ،ب((ه ی((ک راه در چ((پ و یک((ی در راس((ت م((ی رس((ید ک((ه ابت((دا
مس((یر راس((ت را بروی((د )مس((یر چ((پ ب((ه ب((اس م((ی رس((د( و ی((ک درب را بای((د ب((از کنی((د و ی((ک Mutant
 Henchmanرا آن طرف درب بکشید ت(ا  Clockwise Metamorphosis Runeرا برداری(د .ح(ال ک(ه
این درب را باز کردید از این مسیر نیز می توانید بعدا در صورت شکست از ب((اس ،ب((ه عن((وان می((انبر
برای رسیدن دوباره به آن استفاده کنید که البته باید کل(ی از لی دش((منان و ماره((ا بدوی((د و خ((ود را
چند بار پایین بیاندازید روی لبه های مختل((ف ت(ا از جنگ((ل اص(لی ب((ه ای((ن بخ((ش زیری((ن بیافتی(د ول(ی
اینگونه دیگر خوک و  ..را رد می کنید و راحت تر ب((ه ب(اس م(ی رس((ید .ح(ال برگردی(د و ب(ه س(متی ک(ه
گفتیم به طرف باس می رود مسیر را ادامه دهید تا نهایتا ب((ه ب((اس ف((ایت ای((ن منطق((ه ک((ه Shadow
 of Yharnamنام دارد برسید که البته در اصل  ۳نفر هستند.

Shadow of Yharnam
 Shadow of Yharnamدر مقایسه با خیل(ی از ب(اس ه(ای دیگ(ر بلدب((ورن ،ب(اس س(ختی محس((وب
نم((ی ش((ود ام((ا ب((ه ی((ک دلی((ل نی((از بیش((تری ب((ه تمرک((ز و درس((ت حرک((ت ک((ردن و جاخ((الی دادن در ای((ن
باس فایت دارید .چرا Iبه این دلیل که  Shadow of Yharnamدر حقیقت ی(ک ب(اس نیس(ت بلک(ه
 ۳ع((دد  Dark Clericهس((تند ک((ه ه((ر ک((دام توان((ایی خاص((ی دارن((د و قاع((دتا ب((ا حض((ور  ۳نف((ر در ی((ک
منطق((ه ش((ما بای((د بیش((تر حرک((ت کنی((د و م((دام از آنه((ا دور ش((وید و در زم((ان درس((ت نزدی((ک ش((وید و
یکیشان را تنها گیر بیاورید و ضربه بزنید و باز عقب بروید .یکی از این  ۳باس گلوله آتش به شکل
 ۳تایی و تکی پرتاب م(ی کن((د و در حقیق((ت دور زن اس((ت .دیگ(ری شمش((یر دارد ک((ه ای((ن زی((اد نگ((ران
کنن((ده نیس((ت و راح((ت ت((ر از بقی((ه م((ی توانی((د دخل((ش را بیاوری((د .س((ومی ی((ک شمش((یر دارد و ی((ک
مشعل شمع مانند نیز دس((تش اس((ت و جادوه(ای ب(ر پ((ایه آت((ش انج((ام م(ی ده((د .ه(ر ی(ک از ای(ن ۳
باس به تنهایی اصل سخت نیستند و کامل راحت می توانی((د از آنه((ا جاخ((الی بدهی((د ول((ی  ۳ت((ایی ب((ا
هم کمی کار را سخت می کن(د .س((عی کنی(د همیش(ه ب((ه ص((ورت قف((ل ب(ر روی باس(ی ک(ه از دور آت(ش
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می زند بمانید و نسبت به آن حرکت کنید .متاسفانه هر بار که ه((ر ی((ک از ای((ن  ۳را بکش((ید دیگ((ری
ها بسیار قوی تر می شوند و وقتی که یکی از آن ها باقی م((ی مان((د بس((یار قدرتمن((د م(ی ش((ود و اگ((ر
سریع کارش را نسازید قطعا شما را آزار خواهد داد.
دو روش کلی برای این مبارزه وجود دارد .شما می توانید ه(ر  ۳ت(ای ای((ن ب((اس ه(ا را ب((ا ه(م بزنی(د و
خط سلمتی هر کدام را همراه هم به نزدیک((ی انته((ا برس((انید و وق((تی ه(ر  ۳نزدی((ک م(رگ بودن((د ک((ار
آنها را سریعا یکی یکی تمام کنید )این روش پیشنهادی است( .روش دوم آن اس((ت ک((ه ه((ر ک((دام از
این ها را یکی یکی بکشید و بعد سراغ دیگری ها بروید که معمول باید باسی که از همه س((خت ت((ر
است را اول بکشید و آسان ترین را بگذارید ب((رای آخ(ر ک((ه ق((وی ت((ر م((ی ش((ود .ای((ن ترتی((ب ب((رای اک((ثر
بازیب((ازان در دنی((ا ب((ه ای((ن ص((ورت اس((ت :اول باس((ی ک((ه ج((ادو و شمش((یر دارد ،دوم باس((ی ک((ه از دور
آتش پرتاب می کند و سوم هم باسی که فقط شمشیر دارد .البته بدانید که باسی که آخر می ماند
می تواند از زمین مارهای غول پیکر و پرتعداد احضار کند که اگر دقت نکنی((د کش((ته خواهی((د ش((د و
بهتر است خیلی زود سومی را از پای در آورید .بهترین تاکتیک لحظه به لحظه در مب((ارزات ب((ه ای((ن
صورت است که "حرکت کنید و حرکت کنید و حرکت کنید و صبر داشته باشید ت((ا وق((تی ک((ه یک((ی از
آنه((ا زی((ادی ب((ه ش((ما نزدی((ک ش((د و از دوت((ای دیگ((ر دور ب((ود ب((ه او ض((ربه زنی((د و ب((از س((ریعا ش((روع ب((ه
حرکت کنید ".خیلی مراقب خ(ط ق(درت ب(دنی باش(ید و ریس((ک نکنی(د ک(ه ب(ا ق(درت ب(دنی ک(م ب(ه آنه(ا
ضربه زنید زیرا که ناگهان در وسط هر  ۳آن ها گیر می افتید.
خوشبختانه وق(تی ک(ه ب((ه ه(ر ی(ک از ای(ن  ۳ب(اس ض(ربه م(ی زنی((د م(ی ایس(تند و ت((ا ح(دودی گی(ج م(ی
شوند و روی ضربه شما ضربه نمی زنند و این فرصت خوبی است تا با یک سلح پر س((رعت چن((دین
ضربه به هر یک بزنید قب(ل از ای(ن ک(ه دو ب(اس دیگ(ر نزدی(ک ش((وند و عق(ب بروی((د .بع(د از شکس(ت
این باس ها ،فانوس  Forbidden Grave Lanternرا روشن کنید اما اینجا توقف نکنید زیرا که یک
انوس دیگر در فاصله کمی از اینجا وج((ود دارد .ب((ه تنه((ا راه(ی ک((ه ب((از اس((ت بروی((د و مق((داری جل((وتر
بع((د از دی((وار آج((ری س((مت راس((ت مراق((ب دش((من جدی((دی ک((ه برایت((ان کمی((ن ک((رده اس((ت و Tree
 Mutantن((ام دارد ،باش((ید ک((ه یک((ی از دش((منان کری((ه و زش((ت ب((ازی اس((ت ول((ی زی((اد س((خت و آزار
دهن((ده نیس((ت مگ((ر ای((ن ک((ه گی((ر حمل((ه پرش((ی وی بیافتی((د و خ((ط جنونت((ان پ((ر ش((ود .کم((ی جل((وتر در
س((((مت چ((((پ  Madman’s Knowledgeرا برداری((((د و مق((((داری بع((((د از آن ف((((انوس Byrgenwerth
 Lanternرا روشن نمایید که این منطقه مسیر بعدی ماست و راه رسیدن به باس فایت Rom, the
 Vacuous Spiderمحسوب می شود که باسی است که دنیای بازی را تIییر خواهد داد.
در این منطقه و قبل از رسیدن به ب((اس چن((دین آیت((م ارزش((مند خواهی((د ی((افت ک((ه  Byrgenwerthرا
تبدیل به یک(ی از پ(ر ب((ار تری(ن من(اطق ب(ازی م(ی کن((د .از کم(ی جل(وتر از ف(انوس ای(ن منطق((ه از مس(یر
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شیبدار پایین بروید و اینجا باید یک  Tree Mutantرا از پای در آوری((د .روبرویت((ان ی((ک دروازه فل((زی
اس((ت ک((ه فعل قف((ل اس((ت و بع((دا از آن س((مت ب((از خواه((د ش((د و فعل ب((ه س((مت آن نروی((د .در ای((ن
منطقه چندین تا از این دشمن وجود دارند و فقط باید مراق(ب باش((ید ک((ه اس((یر حمل((ه پرش((ی آن ه((ا
نشوید زیرا در یک یا دوبار خط جنون شما را پر می کند و احتمال کشته شدنتان بالست .به مسیر
چپ بروید و به یک منطق(ه ب((از ت(ر م(ی رس(ید ک(ه اینج(ا  ۲ع(دد  Tree Mutantوج((ود دارن((د .یک(ی در
انته((ای س((مت چ((پ و دیگ((ری مش((Iول گش((ت زن((دی روی پل((ه ه((ای س((مت راس((ت .ه(ر دو ی آن ه((ا را
بکشید و از پله ها بال بروید .در بالی پله ها در سمت چپ چند پله دیگر م((ی بینی((د ک((ه آهس((ته از
آنها بال بروید زیرا اینجا یک  Infectedپشت درخت وجود دارد که پش((تش ب((ه شماس((ت و دش((منی
نیست که دوست داشته باشید با او درگی((ر ش((وید زی((را بس((یار روی اعص((اب اس((ت .وی را از پش((ت ب((ا
ض((ربه ش((ارژ ش((ده از پ((ای در آوری((د و اینج((ا  Arcane Lake Runeرا برداری((د .ح((ال برگردی((د ک((ه ب((ه
بخشی که از اولین سری پله ها بال آمدید .حال در سمت راست چند پله وجود دارند که پایین م((ی
روند که آرام از آن ها پ((ایین بروی((د و ب((ه درب((ی ک((ه م((ی بینی((د ت((وجه نکنی((د زی((را اکن((ون بس((ته اس((ت و
خیلی آهسته و با دقت به سمت راست بپیچید.
ی((ک آیت(م در کن((ار دی((وار س(مت راس((ت وج((ود دارد ک((ه ب((ه مح((ض ای(ن ک((ه بخواهی((د آن را برداری(د دو
 Tree Mutantاز بال می پرند پایین و شما را غ(افلگیر م(ی کنن(د ام(ا ای((ن راهنم((ا ب(رای ای((ن اس(ت ک((ه
غافلگیر نشوید دیگر! مگر نه !Iپس جلو نروید و کاری کنید که ابتدا یکی از آنها پایین ب((پرد و وی را
بکشید و سپس دیگری .حال آیتم مذکور را بردارید ک((ه ی((ک  Madman’s Knowledgeاس((ت .وق((تی
جل(((وتر بروی(((د بای(((د ب(((ا ی((ک  Giant Insect Mutantمب(((ارزه کنی(((د .اینه(((ا را دس(((ت ک(((م نگیری(((د .ای(((ن
دشمنان غول پیکر می توانند دو توپ آتشین ب((ه س((مت ش((ما پرت((اب کنن((د و همچنی((ن چن((دین حمل((ه
گرفتن و کوبیدن و ض(ربه ه(ای قدرتمن((د دارن((د .ت(ا ح(دی ک(ه م(ی توانی(د پش(ت آن ه(ا بمانی(د .بع(د از
ای((ن ک((ه آن را کش((تید زی((ر س((تون ه((ای وس((ط ای((ن منطق((ه  Great One’s Wisdomرا برداری((د .در
نزدی(((ک انته(((ای ای(((ن منطق(((ه ی(((ک جه(((ش ی(((افته درخ(((تی دیگ(((ر وج(((ود دارد ک(((ه او را نی(((ز بکش(((ید و ۵
عدد  Sedativeرا بردارید .سپس در کنار یک دروازه فلزی دستگیره ای می بینید که ان را بکشید و
دروازه را ب((از کنی((د ک((ه همی((ان دروازه ای اس((ت ک((ه ابت((دای مرحل((ه گف((تیم فعل بس((ته اس((ت و از آن
سمت باز خواهد شد .حال یک میانبر راحت به فانوس این منطقه داری((د .س((مت راس((ت دروازه ی((ک
درب بزرگ قرار دارد که وارد ساختمان می شود.
از درب س((مت راس((ت وارد س((اختمان ش((وید و کم(ی جل((وتر پل((ه ه((ایی را م((ی بینی((د ک((ه ب((ال م((ی رود و
بالی آن یک شکارچی ایستاده است که مبارزه ای سخت و دشوار را ب(رای ش((ما رق((م خواه((د زد .وی
را از پل((ه ه((ا پ((ایین بکش((ید ت((ا فض((ای ک((افی ب((رای مب((ارزه ب((ا او را داش((ته باش((ید .بای((د هوش((مندانه از
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حملت وی فرار کنید و مخصوصا یک حمل((ه ج(ادویی ک((ه تع((داد زی(ادی ن((ور را ب((ه س(مت ش(ما ش((لیک
می کند با یک بار شما را خواهد کشت و باید خیلی مراقب باشید .ب((ا دق((ت وی را شکس((ت دهی((د و
درب روبروی دربی ک(ه از آن وارد ش((دید را نی(ز ب((از کنی(د )ای(ن ه(م درب دیگ(ری اس(ت ک(ه در قس(مت
قبل گفتیم از آن سمت بسته بود و به منطق((ه ای م(ی رود ک((ه دو جه((ش ی((افته از ب((ال روی س(ر ش((ما
م((ی پریدن((د( .ح((ال بع((د از کش((تن او در هم((ان طبق((ه پ((ایین زر پل((ه ه((ا ص((ندوق را ب((از کنی((د و Pearl
 Slugرا برداری((د .از پل((ه ه((ا ب((ال بروی((د ب((ه س((مت راس((ت بپیچی((د ت((ا ص((ندوقی دیگ((ر بیابی((د و لب((اس
ه((ای  Student Uniformو  Student Trousersرا برداری(((د.همین ط((ور ی((ک نوش((ته در اینج((ا وج((ود
دارد که ان را نیز بردارید و دقیقا در آن سمت ای(ن طبق((ه نی(ز ی(ک نوش((ته دیگ(ر وج((ود دارد .کن((ار آن
نیز یک نردبان می بینید که بال بروی((د و  Lunarium Keyرا برداری((د .از چن((د پل((ه ب((ال بروی((د و Tree
 Mutantرا بکشید و از صندوق اینجا  Empty Phantasm Shellرا بردارید .ح((ال ک((ه کلی((د را داری((د
برگردید به قسمتی که اول از پله ها به طبقه دوم امدید و چند قدم سمت چ((پ ی((ک در وج((ود دارد
که با کلید باز می شود .اینجا یک  NPCروی صندلی نشسته است که می توانید ب((ا او ح((رف بزنی((د.
س((پس ب((ه لب((ه ای((ن منطق((ه بروی((د و بدانی((د ک((ه ب((ا پ((ایین پری((دن وارد یک((ی از ب((اس ف((ایت ه((ای مه((م
داستان بازی خواهید شد که  Rom, the Vacuous Spiderنام دارد.
توجه داشته باشید که کشتن  Rom, the Vacuous Spiderدر دنیای بازی تIییر ایج((اد م(ی کن(د و
مطمئ((ن ش((وید ک((ه قب((ل از کش((تن او ه((ر ک((اری ک((ه م((ی خواس((ته ای((د را در من((اطق قبل((ی انج((ام داده
باشید .مخصوصا اگر می خواهید که در همین ب((ار ب((ازی ،پای((ان مخف((ی و اص((لی ب((ازی را ک((ه دو ب(اس
فایت نهایی دارد مشاهده کنید) .موارد لزم برای دستیابی به این پایان در یک قسمت ج((دا توض((یح
داده خواهند شد که چطور به این پایان دست یابید(
 Rom, the Vacuous Spiderبه تنهایی باس سختی نیست اما موضوع ازار دهنده صدها عنکبوتی
هستند که دور او هستند و می توانن(د در ی(ک لحظ((ه ش((ما را بکش(ند .کش(تن تم(ام ای(ن عنکب(وت ه(ا
ه((م تقریب((ا ک((اری نش((دنی اس((ت و ب((الخره ش((ما را ب((ه کش((تن م((ی ده((د .در ای((ن مب((ارزه اگ((ر ش((ما ب((ه
مب(ارزه ب(دون قف(ل ک(ردن روی ه(دف ع(ادت داش(ته باش(ید کارت(ان خیل(ی آس(ان ت(ر خواه(د ش(د .اینج(ا
به((تر اس((ت ک((ه س((ریعا ب((ه س((مت ب((اس بدوی((د و از عنکب((وت ه((ا عب((ور کنی((د و ب((ه س((متی بروی((د ک((ه
عنکبوتها کم هستند تا به کنار باس برسید و سریعا به وی هر چقدر می توانید ض(ربه زنی(د زی(را ک(ه
بخش کناری وی اسیب پذیر است و حفاظی ندارد .حواستان به عنکبوت ها که نزدیکتان می شوند
باش((د و هرگ((ز روی یک((ی قف((ل نکنی((د و ب((ا دوربی((ن ازاد ب((ه راح((تی م((ی توانی((د هم((ه آن ه((ا را زی((ر نظ((ر
داشته باشید .سریعا وقتی ک(ه م(ی بینی(د دیگ(ر زی(ادی نزدی(ک ش(ده ان(د ف(رار کنی(د .ط(وری ف(رار کنی(د
که همه عنکبوت ها را به سمت خ(ود بکش(انید و س(پس س(ریع بدوی(د و ب(ه س(مت دیگ(ر ب(اس بروی(د
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که عنکبوت ها آنجا نیستند و دوباره به وی ضربه بزنید .بعد از مدتی دیگر خود باس دست ب(ه ک(ار
می شود و می بینید که با یک نور سپید ناپدید می شود.
در این زمان که باس دارد ناپدید می شود باس خطرن(اک نیس(ت و ت(ا م(ی توانی(د ب(ه او ض(ربه بزنی(د.
وق((تی کام((ل ناپدی((د ش((د س((ریعا دور ش((وید و عنکبوته((ا را ب((ه دنی((ال خ((ود بکش((انید و ب((ا دوربی((ن ب((ازی
دنب(ال ب(اس بگردی(د ک(ه کج(ا ظ(اهر م(ی ش(ود .ه(ر ب(ار ک(ه ب(اس ناپدی(د م(ی ش(ود ی(ک دس(ته عنکب(وت
جدید هم ظاهر می شوند و تعداد آن ها به حد وحشتناکی می رسد .وقتی که باس یک ب((ار ناپدی((د
و ظاهر شد خود او بسیار خطرناک می شود و می توانید در یک حرکت شما را بکشد .به موراد زی((ر
دقت کنید:


اگر باس به سمت پشت خود غلتید سریعا از او دور شوید ت(ا تی(غ ه(ایی ک(ه از زمی(ن اط(راف
او در می آیند به شما آسیب نزنند.



اگ(ر ب(اس س(رش را ب(ال ب(رد یعن(ی تی(غ ه(ا ق(رار اس(ت ش(ما را ه(دف بگیزن(د و ب((ه س(مت ش((ما
پرتاب شوند .بسیار سریع به یک جهت بدوید و غل(ت بزنی((د ت((ا هی((چ ک((دام ب((ه ش((ما نخورن((د.
ممک((ن اس((ت ای((ن ک((ار چن((د ب((ار تک((رار ش((ود پ((س س((عی کنی((د بی((ن ای((ن ض((ربات ه((ی ب((ه ب((اس
نزدیک شوید و چند ضربه بزنید وگرنه متوجه می شوید که مدام دارید با فاصله خیلی زیاد
از باس فرار می کنید و فرصتی برای ضربه زدن به وی ندارید.



اگر باس با یک نور آبی شروع به درخشیدن کرد سریعا از وی مقداری )ن((ه خیل((ی زی((اد( دور
شوید تا  AoEبه شما برخورد نکنید.

همچنین در این فاز هر وقت که به کنار باس می روی(د خ((ود وی نی(ز م(ی توان((د ب(ه کن(ار بیافت(د و ب((ه
شما آسیب بزن((د ک((ه بای((د از ای((ن ب((ه نف((ع خودت((ان اس((تفاده کنی((د .یعن(ی مراق((ب باش(ید ک(ه وق(تی وی
خواست بیافت(د عق(ب بروی(د و س(پس ش(روع ب((ه ض(ربه زدن ب((ه وی کنی(د .بگذاری(د ت(ا راح(ت ب(ه ش(ما
بگویم .این مبارزه نیاز به صبر و پشتکار دارد و ممکن است حوصله سربر شود زی((را ک((ه ش((اید م((دام
مجبور شوید که یک ض((ربه ب((ه وی بزنی((د و س((پس کل(ی ف((رار کنی(د و جاخ(الی دهی(د ت(ا بتوانی((د ض((ربه
بع((دی را بزنی((د .اتفاق((ا ب((ا وج((ود پیچی((دگی ای((ن مب((ارزه ،اگ((ر روش ص((حیح را انج((ام دهی((د م((ی توانی((د
راحت وی را شکست دهید و کل عنکبوت های وی هم با کشته شدن او می میرند و نیاز نیست که
وقت خودتان را بر روی آنها هدر دهید.
ب(((ا کش(((تن  ،Rom, the Vacuous Spiderآیت(((م  Kin Coldbloodب(((ه ش(((ما داده م(((ی ش(((ود .اینج(((ا
فانوسی نیست و شما خود به خود به  Yahar’gul, Unseen Villageفرستاده م((ی ش((وید ک((ه نگ((ران
نباش((ید زی((را ای((ن ب((ار واقع((ا بای((د ب((ه اینج((ا بیایی((د .ب((ه س((مت شخص((یتی ک((ه م((ی بینی((د بروی((د و ب((ا او
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ص((حبت کنی(د ت((ا ی(ک ک((ات س((ین ببینی((د .وق(تی کن((ترل را دوب((اره دس((ت گرفتی(د س(ریعا از پل((ه ه(ا دور
ش(((وید و ب(((ه س((مت درب بروی((د .از پورت(((الی ک((ه م((ی بینی((د اجتن((اب کنی((د و از پل((ه ه((ایی ک((ه جل(((وی
شماس((ت پ((ایین بروی((د .اینج((ا دو  Henchmenرا بکش((ید و دوب((اره از پل((ه ه((ا پ((ایین بروی((د و پش((ت
س((رتان را نگ((اه کنی((د ت((ا ی((ک  Frenzied Coldbloodرا برداری((د .ب((از ه((م از پل((ه ه((ایی ک((ه جل((وتر م((ی
بینید پایین بروید و نهایتا ب((ه بخ((ش اص((لی  Yahar’gul, Unseen Villageو ف((انوس آن م(ی رس((ید و
آن را روشن کنید.
بلدب((ورن دش(منانی دارد ک(ه م((ی توانن((د ش((ما را قب((ل از ای((ن ک((ه وقت((ش برس((د و آم((اده باش((ید ش((ما را
ب((ه  Yahar’gul, Unseen Villageبفرس((تند و ط(بیعی اس(ت ک(ه اگ(ر کل از ای(ن منطق(ه ترس(ی ب(ه دل
داشته باشید ولی این بار نترسید زیرا وقتش است که به اینجا بیایید و این مسیر بازی است .البته
قب((ل از ای((ن ک((ه در ای((ن منطق((ه ادام((ه دهی((م به((تر اس((ت ک((ه ب((ا ت((وجه ب((ه تIییرات(ی ک((ه دنی((ای ب((ازی ب((ا
حلول ماه خونین کرده است ب((ه  Cathedral Wardبرگردی((م و آیت((م ه((ای ارزش((مندی را بکیری((م )م(ی
دانم دیگر حالتان از این منطقه به هم می خ((ورد ول(ی خ((ب ارزش((ش را دارد( .اگ(ر نم(ی خواهی(د ای((ن
آیت((م ه((ا را بگیری((د پ((اراگراف بع((دی مطل((ب را نخوانی((د و ی((ک راس((ت ب((ه ادام((ه مس((یر در Yahar’gul,
 Unseen Villageبروید .به هانترز دریم برگردید و از آنجا به فانوس  Grand Cathedralبروید.


اکنون زمان خیلی خوبی است برای بازگشت دوباره به من((اطق قبل((ی ب((ازی و دی((دن تIییرات((ی
که بر اثر حلول ماه خونین در دنیای بازی پدی(د آم(ده اس(ت .مثل م(ی توانی((د ب(ه پنج(ره کن(ار
ف((انوس  Central Yharnamک((ه م((ردی در آن ص(((حبت م((ی ک((رد بروی((د و آنج((ا ادام(((ه رون((د
داستانی و سرنوشت  Gilbertرا ببینید .به پنجره بخشی که دختربچه به شما جعبه موزیک
را داد بروید و به او خبر دهید و سپس مدتی بعد دوباره برگردی((د ت((ا بیش((تر در م((ورد آن ه((ا
بفهمید .به  Iosefka’s Clinicسر بزنید و ب((ه  sanctumداخل((ی وی بروی((د .او دیگ((ر ب((ه ش((ما
حمله نمی کند ولی می توانید او را ب(رای ی(ک آیت(م کمی(اب بکش(ید .همچنی((ن در Cathedral
 Wardمی توانید صحبت های جدیدی را از دوستانتان بشنوید.

Cathedral Ward
از  Grand Cathedralخ((((ارج ش((((وید و دو  Gravekeeperرا بکش((((ید )البت((((ه ممک((((ن اس((((ت آن ه((((ا
نباش(((ند( .بع(((د از اولی(((ن پل(((ه ه(((ا ب(((ه مس(((یر چ(((پ بروی(((د یعن(((ی مخ(((الف مس(((یری ک(((ه ب(((ه Hemwick
 Charnel laneمی رود .سپس از پله ها پایین بروید تا نزدیک درختی که می بینید ش((وید .پ(ایین را
نگاه کنید تا یک  Frenzied Coldbloodببینید ولی هنوز پایین نپرید تا ابتدا دشمنان را بکشیم .به
راست بروید و دقیقا قبل پله ها ب(ه روی س((قف رفت((ه و دو  Crazed Crowرا بکش(ید .اگ(ر جل((وتر از
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پله ها پایین بروید یک  Hunterو یک  Shock Hunterخواهید دید .بهترین ک((ار ای((ن اس((ت ک((ه آرام
جلو بروید تا فقط  Shock Hunterرا مت((وجه حض((ورتان کنی((د و دیگ((ر ش((کارچی ش((ما را نبین((د .وی را
عقب تر کشیده و تنها با او مبارزه کنید .کار زیاد س((ختی نداری((د ول((ی بای((د س((ریع و ب((ا دق((ت باش((ید.
ش((کارچی بع((دی بس((یار ق((وی ت((ر اس((ت و در مب((ارزه ب((ا او ک((ار س((خت ت((ری داری((د .ی((ک چ((اه در وس((ط
منطقه است که بهتر است از آن برای کاور در برابر شلیک های ش((کارچی دوم اس((تفاده نمایی((د .وی
خط سلمتی بسیار بیشتری دارد و خیلی خیل(ی س(ریع جاخ((الی م(ی ده((د .به(تر اس((ت ک(ه ی((ک حمل((ه
وی را جاخالی دهید و س((پس س((ریعا از ض((د حمل((ه اس((تفاده کنی((د و ای((ن گ((ونه وی راشکس((ت دهی((د.
ای((ن دو ش((کارچی ج((زو دش((منان خ((اص هس((تند و فق((ط ی((ک ب((ار بای((د آنه((ا را بکش((ید و دیگ((ر ظ((اهر
نخواهند شد.
حال برگردی(د و از لب((ه ای ک((ه قب((ل ت(ر گف((تیم فعل آیت(م را برنداری((د ،پ(ایین پری((ده و آن را برداری((د .در
پ((ایین ای((ن منطق((ه دربه((ا را چ((ک کنی((د ول((ی چی((زی ج((ز جی((غ از آنه((ا نخواهی((د ش((نید و فای((ده خاص((ی
ندارند .مسیر را به راست بروید و در انتها یک  Death Dealerرا خواهید دید .مراقب باشید که وی
شما را قبل از انچام کارهایتان در این منطقه ،باز به  Yahar’gul, Unseen Villageبرنگرداند .به((تر
اس((ت وی را برگردانی((د ب((ه منطق((ه ب((ازتری ک((ه دو ش((کارچی را کش((تید و آن ج((ا وی را شکس((ت دهی((د.
حال برگردید جایی که وی اول ایستاده بود و پایین تر یک لبه می بینی((د .یک((ی دو ب((ار پ((ایین بپری((د و
روی یکی از لبه ها دو  Henchmenب((ا اس((لحه را بکش((ید و  Twin Blood Stone Shardرا برداری((د.
این مسیر خیلی بهتر از راه دیگری است که از ی(ک تون((ل ب(ه اینج(ا م(ی رس((ید و بای(د ب(ا دو Cleaver
 Bruteبجنگید در حالی که آن دو  Henchmenیاد شده مدام به شما ش(لیک م(ی کنن(د .ح(ال پ(ایین
بپری((د و ب((ا دو  Cleaver Bruteدر ح((الی ک((ه خیالت((ان از ش((لیک دو دش((من کش((ته ش((ده راح((ت اس((ت
مبارزه نمایید .در بخش پایینی این منطقه نزدیک دومین  Cleaver Bruteدوعدد  Impوجود دارند
که خیلی زود در می روند پس سعی کنید که هر دو دشمن را در بخ((ش ب((الیی بکش(ید و س((پس ب((ه
سراغ بخش پایینی بروید و قبل از در رفتن ایمپ ه((ا آن ه((ا را بکش((ید .س((پس ب((ه داخ((ل س((اختمانی
که جلوی شماست بروید و  ۳عدد  Lead Elixirرا برداری((د .جل((وتر بروی((د و در ات((اق دای((ره مانن(د ،ب(ه
دربی می رسید که مجددا شما را به فانوس  Yahar’gul, Unseen Villageمی برد.

Yahar’gul, Unseen Village
ب((ه ش((هر وی((ران ش((ده خ((وش آمدی((د .ای((ن بخ((ش پ((ر اس((ت از دش((منانی ب((ه ن((ام Sinister Bell-ringer
 Womenک(ه واقع((ا روی اعص((ابتان خواهن(د رف((ت .آنه(ا م(دام اط(راف خودش((ان چن(دین دش(من ظ(اهر
م(((ی کنن(((د و ب(((ر س(((ر ش(((ما م(((ی ریزن(((د .یک(((ی از روش ه(((ای خ(((وب ب(((رای کش(((تن ای(((ن زن(((ان از راه دور
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با  throwing knivesاس((ت ک(ه روی آن ه(ا خ((وب ج((واب م(ی ده((د .اکن((ون از پل((ه ه(ای باری((ک پ((ایین
بروید و می بینید که چندین دشمن روی پله های پایین تر ایس((تاده ان((د ول(ی فعل آن ه(ا را نکش((ید.
اینجا منطقه خطرناکی است و علوه بر یک گروه دیگر از دشمنان یک  Giant Beingه((م از پل((ه ه((ا
حفاظت می کن((د .احتم((ال دارد قبل ای(ن موج((ودات غ(ول پبک(ر را دی((ده باش((ید )اگ((ر بی((ش از  ۴۰ع(دد
اینس((ایت داش((ته باش((ید در ب((ازی دی((ده م((ی ش((وند و ی((ا لاق((ل حتم((ا پورت((ال ه((ای آن را دی((ده ای((د ک((ه
ناگهان انگار چیزی شما را می گیرد و به هوا می برد( .حملت وی شما را به ح((الت  Frenzyم((ی ب(رد
و اگ((ر ش((ما را بگی((رد ب((ه مک((انی منتقلت((ان م((ی کن((د ک((ه اص((ل دوس((ت نداری((د آن ج((ا باش((ید .ب((ه مس((یر
سمت راست بروید )مخ((الف مس((یر پل(ه ه(ایی ک(ه پ((ر از دش((من اس((ت( و آرام ب((ه پش((ت Henchmen
رفته و او را بکشید و از گوشه این منطقه آیتم ارزشمند  Blood Stone Chunkرا بردارید ک((ه آن را
نگه دارید برای آپگرید کردن بهترین سلحتان زیرا اکنون آیتم ارزشمندی محسوب می شود .از پل((ه
ه(ای باری(ک ای(ن بخ((ش پ(ایین بروی(د و در انته(ای ای(ن پل(ه ه(ا و س(مت چ(پ دی(وار ی(ک Wheelchair
 Blunderکمین کرده و باید سریعا او را بکشید و همینطور کمی بالتر یک  Henchmanنیز حض((ور
دارد .بعد از کشتن هر دو ،آیتم  Iron Yahar’gul Helmرا بردارید.
حال بازگردید به اول این منطقه و اکن((ون وق(ت رفت((ن ب((ه پل((ه ه((ای ب((زرگ و پ(ر از دش(من اس((ت .به((تر
است که هر چند تا از دشمنان را می توانید به بال بکشید ت(ا پل((ه ه(ا خل(وت ت(ر ش((ود .س((پس خیل(ی
س((ریع و ب((دون توق((ف ب((ه پ((ایین پل((ه ه(ا بدوی((د و وارد ات((اقی ک((ه م((ی بینی((د ش((وید .خیل((ی س((ریع و ب((ی
معطلی به سمت راست اتاق بروید و از پله ه((ا ب((ال رفت((ه و  Bell-ringer Womanرا س((ریعا بکش((ید.
حال با خیال راحت و بدون ترس از دوباره ظاهر شدن دشمنان روی پله ها می توانی(د س(راغ آن ه(ا
رفت((ه و هم((ه را بکش((ید .ح((ال در هم((ان ات((اق ک((ه  Bell-ringer Womanرا کش((تید ب((ه داخ((ل اولی((ن
سلولی که می بنید بروید و  Bolt Damp Blood Gemرا بردارید .حال ازتنه((ا درب دیگ(ری ک((ه ات((اق
دارد و در سمت چپ آن است بیرون بروید و از پله ها پایین رفته تا یک شکستگی و ت((رک در دی((وار
را مش((اهده کنی((د ک((ه م((ی توانی((د از آن وارد ی((ک بخ((ش کوچ((ک ش((وید .ی((ک  Henchmanب((رای ش((ما
کمی((ن ک((رده اس((ت و س((ریعا او را بکش(((ید .ح((ال ب((ه س((مت راس((تتان نگ(((اه کنی((د و داخ(((ل ی((ک س((ول
ی((ک  Bell-ringer Womanدیگ((ر را م((ی بینی((د .مس((یر را ب((ه س((مت انته((ای راه((رو ادام((ه دهی((د و ی((ک
 Bruteرا شکس((ت دهی((د ت((ا بتوانی((د ب((ه ورودی س((لول "زن زنگ((وله پ((ا" برس((ید! قب((ل از آن در گوش((ه
راه((رو  Heir Runeرا برداری((د .وق((تی ب((ه س((مت س((لول زن زنگ((وله دار م((ی روی((د ی((ک Wheelchair
 Blunderو ی((ک  Henchmenدر مس((یرتان ق((رار دارن((د ک((ه اول آن ه((ا را ب((ی خی((ال ش((وید و مس((تقیم
سراغ زن بروی(د و او را بکش(ید .س((پس بقی((ه دش(منان را کش(ته و  Frenzied Coldbloodرا برداری((د.
حال درب نزدیک جایی که زن بود را باز کنید تا ی(ک می((انبر برایت((ان ب((از ش((ود و دیگ(ر دفع((ه بع((د لزم
نباشید کل اتاق را دور بزنید.
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حال نزدیک جایی که زن زنگوله پا را کشتید یک درب می بینید ک(ه در حقیق((ت تنه(ا راه(ی اس(ت ک(ه
هنوز نرفته اید و کامل مشخص است که باید وارد آن شوید .از پله ها پایینرفته و ب((ه س((مت راس((ت
بروید تا به یک دو راهی برسید .یا می توانید مستقبم بروی((د و ی(ا از پل((ه ه(ا ب((ال بروی((د .ابت((دا مس(یر
مس((تقیم را بروی((د ک((ه ب((ه ی((ک حی((ا rم((ی رس((ید ک((ه پ((ر اس((ت از  Old Hagه((ا ک((ه بای((د مراق((ب آن ه((ا
باشید زیر بسیار وحشی و دیوانه هستند .سعی کنید یکی یک((ی آنه((ا را از پ((ای در آوری((د و در گوش((ه
حیا rیک سری پله می بینی(د ک(ه پ(ایین م(ی رون(د .آنه(ا را پ(ایین رفت((ه و خیل(ی س(ریع بدوی(د ت(ا اس(یر
پورت((ال موج((ود غ((ول پیک((ر نش((وید .از پ((ل رد ش((وید و وارد ات((اق ی((ا هم((ان س((اختمانی ک((ه م((ی بینی((د
شوید .بلفاصله یک  Bruteبه شما حمله خواهد کرد که او را با دقت شکست دهید .ح(ال از هم(ان
سمتی که وارد اتاق شدید آرام دور سلول وسط اتاق )که درش قفل است و کمی جل((وتر نح((وه ورود
ب((ه آن و برداش(تن کل(ی ارزش((مندی ک(ه داخل((ش اس(ت را توض(یح خ((واهم داد( بچرخی(د و از پش(ت ب(ه
دشمنی که روی ویلچر است نزدیک شده و وی را بکشید .حال جلوتر یک صندوق می بینی((د و البت((ه
ی((ک  Bruteدیگ((ر ک((ه بای((د وی را شکس((ت دهی((د .ص((ندوق را ب((از کنی((د و  Tiny Tonitrusرا برداری((د.
سریع عمل کنید وگر نه ممکن است دشمنان دوباره ریسپاون شوند .سریع برگردید به تقاطعی ک((ه
راه مستقیم را آمدیم و این بار به مسیر دیگر یعنی بالی پله ها بروی((د .در اینج((ا چن((دین Old Hag
و یک  Giant Beingمنتظر شما خواهند بود .این موجود غول پیکر اشعه مرگبار لیزری شلیک م((ی
کند که تمام این بخش را در بر می گی(رد ول(ی م(ی توانی(د از آن ب((ه نف(ع خودت((ان اس((تفاده کنی(د زی(را
که به دشمنان نیز آسیب می زند .جاخالی دادن از لیزر کار خیلی س(ختی نیس(ت مخصوص((ا ای(ن ک(ه
با شلیک اول که بی خطر است جای برخورد لیزر اصلی برای شما آشکار می شود .اینجا در زیر ی((ک
بخش کوچک ،یک  Blood Stone Chunkقرار دارد که می توانی((د آن را برداری((د .ح((ال خیل((ی خیل((ی
س((ریع ب((ه جل((و بروی((د و از پل((ه ه((ای ط((ولنی و بزرگ((ی ک((ه موج((ود غ((ول پیک((ر ب((الی آن نشس((ته اس((ت
پایین بدوید و خیلی سریع وارد ساختمانی شوید که در انتهای پله ها م(ی بینی((د .اینج((ا منطق((ه ام((ن
است و فانوس  Yahar’gul Chapel Lanternرا روشن کنید .حال که به فانوس رس(یدید و خیالت((ان
راحت شد ،می توانید یک منطقه انتخابی را باز کنید.
برای این کار باید به بالی همان پله هایی که موجود غول پیک((ر روی آن لی((زر م((ی زن((د برگردی((د و در
قسمتی که زنان دیوانه حضور دارند در سمت چپ یک منطقه کوچ((ک ب((از م((ی بینی((د ک((ه م((ی توانی((د
از آن پ((ایین بپری((د .ار آن لب((ه پ((ایین بپری((د و برخ((ی از زن((ان دنب((ال ش((ما م((ی آین((د ک((ه بای((د آن ه((ا را
بکشید .حال وارد ساختمانی ک((ه م(ی بینی(د ش((وید و ی(ک  Bruteاز س(مت راس(ت ب((ه ش(ما حمل((ه م(ی
کند .می دانید اینجا کجاست Iطبق((ه ب((الی س((اختمانی ک((ه وس((ط آن ی((ک س((لول ب((ود و کم((ی قب((ل ت((ر
دش((من روی ویلچ((ر را کش(تید و ص((ندوق را ب((از کردی((د .ح(ال م(ی توانی(د از ب((ال ب((ه درون س((لول وس(ط
ات((اق بپری((د و کلی((د  Upper Cathedral Keyرا برداری((د .درب س((لول را از پش((ت ب((از کنی((د و دوب((اره
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مس(یری ک(ه آمدی(د را برگردی(د و از حی((ا rپ(ر از دش(من عب((ور کنی(د و هم(ان مس(یر پل(ه ه(ای لی(زری را
ادامه دهید و مجددا به فانوس  Yahar’gul Chapel Lanternبرگردید با این تفاوت که حال کلیدی
را دارید که بعدا برایتان یک بخش انتخابی را باز می کند .س((رعت در ای((ن بخ((ش خیل((ی مه((م اس((ت.
از فانوس به تنها راهی ک(ه م(ی بینی(د بروی(د و س(ریعا ی(ک  Impرا بکش(ید .اط(راف را نگ((اه کنی(د .ی(ک
سری پله های کوچک می بینید که به سمت بال به حیاطی می روند که یک موجود غول پیکر بالی
آن نشسته است .فعل به اینجا نمی روید .به جای آن به پله های بزرگ((تر ک((ه س((مت راس((ت هس((تند
و پایین می روند رفته و اینجا یک سگ را باید خیلی سریع بکشید زی((را ک(ه کم(ی پ((ایین ت(ر ی((ک س(گ
دیگر نیز به سراغتان می آی((د .ح((ال س(ریع برگردی((د و ب((ه پل((ه ه(ایی بروی(د ک((ه قب((ل ت(ر گف((تیم از آنج(ا
نروی((د و مس((یر را ادام((ه دهی((د ت((ا نهایت((ا ب((ه لب((ه ای م((ی رس((ید ک((ه م((ی توانی((د از آنج((ا روی س((ر ی((ک
 Henchmanبپرید و آیتم  Frenzied Coldbloodرا بردارید.
دوباره پایین بپرید و به محض این که به پله ها رسیدید به سمت چپ بروید و گوشه آنج((ا ی((ک زن
زنگ(((وله پ(((ا را بکش(((ید .اگ(((ر س(((ریع ک(((ار وی را بس(((ازید ی(((ک  Bruteو دو  Henchmanک(((ه نزدی(((ک وی
هستند گیج می شوند و فرصت دارید تا کار آن ها را نیز س((ریعا بس(ازید ،ت(ا قب(ل از ای(ن ک(ه دش(من
س((وم ه((م ب((ه س((راغتان بیای((د .مس((یر را ادام((ه دهی((د و س((مت چ((پ ی((ک  Hunchbackبرایت((ان کمی((ن
کرده است و از  ۸عدد  Blood Vialنگهبانی می کند .بعد از کشتن وی و گرفتن ایتم ها جلو بروی((د
و درب((ی را ک((ه م((ی بینی((د ب((از کنی((د و ب((ا احتی((ا rو آرام وارد س((اختمان ش((وید .جل((وتر م((ی بینی((د ک((ه
ف(((انوس شکس(((ته اس(((ت Iح(((ال مت(((وجه م(((ی ش(((ویم ک(((ه چ(((را رس(((یدن ب(((ه  Hypogean Gaolخ(((ارج از
دس((ترس ب((وده اس((ت .س((مت راس((ت ب((ه آرام((ی از پل((ه ه((ایی ک((ه م((ی بینی((د پ((ایین بروی((د .اینج((ا ن((برد
سختی دارید زیرا ناگهان  ۳شکارچی لعنتی به شما حمل((ه م(ی کنن(د ک((ه کش(تن ه(ر  ۳ت((ای آن ه(ا ب((ا
هم بسیار سخت و عذاب آور است و گ(اهی غیرممک(ن ب((ه نظ(ر م(ی رس((د .به(ترین ک(ار ای(ن اس(ت ک(ه
شروع به فرار کردن به سمت عقب از مسیری که آمدیم کنید و اگر خوش ش((انس باش((ید تنه((ا یک((ی
از آنها به دنبالتان خواهد آمد و می توانید او را بکشید .همین کار را تکرار نمایید تا بعدی ها را نیز
از سر راه برداری(د ک(ه ه(ر  ۳ه(م ش((کارچیان قدرتمن((دی هس(تند .یک(ی از آن ه(ا  Stake Driverدارد،
دیگری  Threaded Caneو سومی نیز  .Cannonاز همان سیستم پرش به کنار و جاخالی اس((تفاده
کنید و یا حالت ریسکی تر به جلو بپرید و به سمت شکارچی بروی((د .ام((ا هرگ((ز ب((ه عق((ب نپری((د زی((را
حملت آنها دامنه اثر زیادی دارد و حتم(ا ب(ه ش((ما برخ((ورد م(ی کن(د .وق(تی آنه(ا را کش(تید م(ی توانی((د
آیت((م ه((ای  Clawmark Rune, 20 Quicksilver Bulletو ی((ک  Madman’s Knowledgeرا از روی
جناره آن ها بردارید .همچنین در پایین همان پله هایی که اول شکارچیان را دیدیم و در وسط ای((ن
بخش به صورت خیلی واضح  Moon Runeرا می بینید که آن را نیز بردارید.
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از پله ه(ایی ک(ه زی(ر پل(ه ه(ای قبل(ی ک(ه از آنه(ا پ(ایین آم(دیم ق(رار دارن(د پ(ایین بروی(د و در گوش(ه ای(ن
بخش  Frenzied Coldbloodو یک  Twin Blood Stone Shardرا برداری(د .س(پس جل(وتر درب(ی را
که می بینید ب(از کنی(د .ادام(ه ای(ن مس(یر م(ی رس(د ب(ه ی(ک ب(اس انتخ(ابی و ع(الی ب(ه ن(ام Darkbeast
 Paarlکه طراحی فوق الع(اده ای دارد و ن(برد هیج(ان انگی(زی را بریت(ان رق(م م(ی زن(د )اون(وقت میش(ه
بگید کدوم نبرد ب(ازی هیج(ان انگی(ز نیس(ت .(!Iدر رون(د ای(ن راهنم(ا و ب(ه دلیل(ی ک(ه کم(ی جل(وتر م(ی
گ((ویم ،بع((دا ب((ه س((راغ وی خ((واهیم آم((د و ابت((دا گش((ت و گ((ذار در منطق((ه را ب((ه پای((ان م((ی رس((انیم.
برگردید و در سالنی که  ۳شکارچی را دی(دیم جل(و بروی(د و از درب انته(ای س(الن خ(ارج ش(وید .اینج(ا
برای اولین بار دشمنی به نام  Skull Plantرا خواهید دی(د .بلفاص(له در گوش(ه س(مت راس(ت از پل(ه
ه((ا ب((ال بروی((د و ی((ک  Henchmanک((ه ب((ا اس((لحه ایس((تاده اس((ت را بکش((ید .همی((ن مس((یر را از ب((الکن
ادامه دهید تا در انتهای [آن زن زنگوله پا را بکشید .خ(دا را ش(کر! دیگ(ر خ(بری از ریس(پاون دش(منان
نیس((ت .برگردی((د و در پ((ایین پل((ه ه((ا ب((ه س((مت راس((ت بروی((د ت((ا ی((ک آسانس((ور ببینی((د و قب((ل از س((وار
ش((دن ب((ه آن  Henchmanرا بکش((ید .ای(ن آسانس((ور ح((ال ش((ما را ب((ه ب((ال م((ی ب((رد و ی((ک می((انبر ع(الی
برای شما به ف(انوس  Yahar’gul, Unseen Villageایج(اد م(ی کن(د .دیدی(د Iح(ال راح(ت م(ی توانی(د
به مبارزه با  Darkbeast Paarlبروید زیرا اگر قبل در نبرد ب(ا او کش(ته م(ی ش(دید مس(یر مرگب(اری را
برای رسیدن دوباره به وی داشتید.
حال با آسانس(ور برگردی(د ب(ه منطق(ه ای ک(ه بودی(د و قب(ل از پل(ه ه(ای بع(دی ک(ه م(ی بینی(د ب(ه س(مت
راس(((ت رفت(((ه و  ۲دش(((من  Henchmanرا بکش(((ید و  Frenzied Coldbloodرا برداری(((د .از اینج(((ا ب(((ه
سمت منطقه ای که در پایین و س(مت راس(ت اس(ت بروی(د و س(ریعا ی(ک  Impرا قب(ل از ای(ن ک(ه ف(رار
کند بکشید .از پله ها بال رفته و دربی که می بینید را باز کنید تا یک میانبر دیگ(ر ایج(اد ش(ود .ح(ال
تم((ام مس((یر را برگردی((د ب((ه هم(ان ابت((دای ورود ب(ه ای(ن منطق((ه ک((ه مس(یر دو ش((اخه ش(د و ی(ک جن((ازه
نورانی را می بینید .به آنها دست نزنید زیرا که به شما آسیب م(ی زنن(د .پل(ه ه(ایی ک(ه م(ی بینی(د ب(ه
سمت پایین می روند شما را به بخشی می برن(د ک(ه  Skull Plantرا دیدی(د ام(ا اکن(ون ب(ه اینج(ا نم(ی
روی(((م و دقیق(((ا مس(((یر مخ(((الف ان را ادام(((ه م(((ی دهی(((م و در ی(((ک بخ(((ش فرورفت(((ه در س(((مت چ(((پ،
یک  Skull Plantدیگر می بینید که از پشت به وی نزدیک شوید و یک ضربه قدرتمند به آن بزنی((د.
این دشمنان گی(ج نم(ی ش((وند و بای(د س(ریع ت((ا ض(ربه زدی((د جاخ(الی دهی(د ت(ا ض((د حمل(ه نخوری((د .ب((ه
ط((ور کل(ی بای(د در مب((ارزه ب(ا اینه(ا بس((یار ب(ا دق(ت باش(ید و فاص((له لزم را از آن(ان حف((ظ کنی(د .بع(د از
کش((تن او م((ی توانی((د  Blood Stone Chunksو  ۵ع((دد  Bolt Paperرا برداری((د .در مس((یر اص((لی
خیابان جلو بروید تا به جایی برسید که چندین  Skull Plantرا نزدیک هم می بینید .مراقب باشید
زیرا که وقتی ارام در حال حرکت به سمت آن ها هستید و اصل انتظار ندارید ،تا به کالس((که وس((ط
خیابان برسید ی(ک  Skull Plantاز داخ((ل آن م(ی پ((رد بی(رون و حس((ابی بهت((ان ش((وک م(ی ده((د .پ((س
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خیل((ی ارام و ک((م ک((م جل((و بروی((د ک((ه وی را تنه((ا بکش((ید و بقی((ه از حض((ورتان خ((بردار نش((وند .بع((د از
کشتن وی  Blood Stone Chunkرا بردارید.
حال از  Pebbleاس((تفاده کنی(د ت(ا یک(ی یک(ی بقی((ه ای(ن لعن(تی ه(ا را ب(ه س(مت خ((ود بکش(ید و هم((ه را
بکش((ید .س((پس م((ی توانی((د آیت((م ه((ایی ک((ه ای((ن دش((منان از آنه((ا مح((افظت م((ی کردن((د را برداری((د ک((ه
ش((((امل Black Hooded Iron Helm, Yahar’gul Black Garb, Yahar’gul Black Gloves,
 Yahar’gul Black Trousersو  ۳ع(((دد  Madman’s Knowledgeم(((ی باش(((ند .از پل(((ه ه(((ای ک(((م
تع((دادی ک((ه س((مت چ((پ م((ی بینی((د ب((ال رفت((ه و  Frenzied Coldbloodرا برداری((د .ح((ال ب((ه خیاب((ان
اصلی برگردید و میبر را ادامه دهید تا به بخش بعدی برسید .در این منطقه لعن((تی ی((ک زن زنگ((وله
پا در فاصله ای خیلی دور که بین آن پر از دشمن اس((ت ایس((تاده و م((دام ای(ن دش((منان را ظ(اهر م(ی
کند .همان ابتدا مراقب دشمن مسلحی که از بالی پل به شما شلیک می کند باشید.س((مت چپت((ان
نی(((ز مق(((داری جل(((وتر ی(((ک  Skull Plantوج(((ود دارد .از پل(((ه ه(((ای پش(((ت آن ب(((ال بروی(((د و Frenzied
 Coldbloodرا برداریدو مسیر ارا ادام((ه دهی((د ت((ا روی پ((ل رس((یده و دش(من مس(لح را بکش(ید .ب((ه آن
سمت پل بروید و باید اولین بار با  Undead Beastمبارزه کنید که البته هم((ان  Netherbeastه(ا
هستند ولی با کمی تIییر س((ایز .در انته((ای پ((ل  ۶ع(دد  Blood Vialرا برداری((د .از پل((ه ه(ایی ک(ه م(ی
بینید بال بروید و از دایره ن((ورانی ک(ه وس(ط ات(اق اس(ت دوری کنی(د )ای(ن ی(ک تلپ((ورتر اس((ت( .از درب
س((مت چ((پ ای((ن ات((اق بی((رون بروی((د و دوب((اره روی ی((ک پ((ل هس((تید ک((ه جل((وتر از پ((ل قبل((ی ق((رار دارد.
س((ریع از پ((ل رد ش((وید و اینج((ا ب((الخره زن زنگ((وله پ((ای لعن((تی را بکش((ید و البت((ه ی((ک  Henchmanرا
هم به همراه او.
حال به پل اول برگردید و این بار به جای عبور از پل ب((ه س((مت چ((پ آن بروی((د و در انته((ای مس((یر از
پله ها پ(ایین رفت((ه و ی((ک  Henchmanرا ب((ه هم((راه  Undead Beastبکش((ید و Tempering Damp
 Blood Gemرا بردارید .حال به منطقه ای تلپورتر قرار داشت برگردید و از آن استفاده کنید .وقتی
دوباره ظاهر شدید از اتاق بیرون بروید و دو سگ را بکشید و به س((مت راس((ت بروی((د .خیل((ی س((ریع
از پل((ه ه((ا پ((ایین بروی((د و  Impرا بکش((ید .س((پس ب((از ه((م پل((ه ه((ا را ب((ه پ((ایین ادام((ه داده و در انته((ا
یک  Undead Beastرا کشته و  Blood Stone Chunkرا بردارید .دوباره با تلپورتر به همان منطقه
اصلی بازگردید و به قسمتی بروی(د ک(ه زن رنگ((وله پ(ا را کش(تید .اینج((ا ی(ک نردب(ان وج((ود دارد .پ(ایین
بروید و در سمت چپ  Madman’s Knowledgeرا بردارید .حال وقت باس فایت است .به انتهایی
ترین بخش همی((ن خیاب((ان اص((لی ک((ه در آن هس((تید بروی((د و ب((ه ی((ک دروازه و درب خیل((ی ب((زرگ م((ی
رسید و اینجا یک کات سین مشاهده می کنید تا نبرد با  The One Rebornآغاز شود.
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مبارزه با The One Reborn
نخستین کار در مبارزه با  The One Rebornکشتن زنان زنگوله پاست .به محض شروع مبارزه ب((ه
سمت انتهای منطقه باس فایت و سمت چپ بروید و از پله هایی که آن جا وج((ود دارن((د ب((ال بروی((د
تا به بالکن برس(ید ۳ .ع(دد زن زگ((وله پ(ا اینج(ا ق(رار دارن((د ک(ه بای((د هم(ه آن ه(ا را بکش(ید .زم(انی ک(ه
مشIول کشتن اینها هستید باس به سمت شما گلوله های آتشین پرتاب می کند و یا با پنجه های
خود قصد زدن شما را از پایین دارد که البت((ه ف(رار از ای(ن ض(ربات ک(ار س(ختی نیس((ت .وق(تی زن((ان را
کشتید پایین ب((ه مح((وطه اص(لی بروی((د و ح(ال مب((ارزه واقع(ی آغ(از م((ی ش((ود ۳ .حمل((ه وج((ود دارد ک(ه
شما باید مراقب آن ها باشید .نخستین حمله ،وقتی است که او به س((مت ش((ما گل((وله ه((ایی پرت((اب
می کند که وقتی بالی سر او یک کره درخشان ظاهر می شود یعنی می خواهد این حمل((ه را انج((ام
ده((د .ب((ه ه((ر س((متی بخواهی((د م((ی توانی((د جاخ((الی دهی((د ام((ا مراق((ب بع((د از آن ک((ه اعض((ای مختل((ف
بدن ،بر سر شما شروع به باریدن می کنند باشید.
همچنین  The One Rebornعلقه به بال آوردن دارد که برخ((ورد ب((ا آن ه((م آس((یب زی((ادی وارد م((ی
کند و هم دامنه اثر بالیی دارد .در این مواقع به س((مت پل((ه ه((ا بدوی((د و اگ(ر وی جل((وی پل((ه هاس((ت
به گوشه روبروی آن پناه ببرید .همچنین وی حمل((ه ای دارد ک((ه ک((ل اط((راف وی را در ب((ر م((ی گی((رد و
البته این حمله را کمتر انجام می دهد .اگر دیدید که ش(کم وی ش(روع ب(ه درخش((ش قرم(ز رن(گ ک(رد
سریعا از او دور شوید .بعد از هر یک از این  ۳حمله مدتی زمان دارید که بدوید و تا می توانی((د ب((ه
باس ضر به بزنید .وی تلش میکند که ب((ه ش(ما لگ((د بزن(د ول(ی جاخ(الی دادن از آن ه(ا خیل(ی راح((ت
است و می توانید بین پاهای وی قرار بگیرید تا اصل ب((ه ش(ما نخ((ورد و ی(ا ای(ن ک((ه م(دام ب((ه پش(ت ی((ا
جل((وی او بچرخی((د و حرک((ت کنی((د و ض((ربه بزنی((د ت((ا نتوان((د ب((ه ش((ما اس((یبی وارد نمای((د .همی((ن ک((ار را
ادامه دهید تا وی کشته شود .دیدید Iچن((دان ه(م ک(ار س((ختی نیس((ت .ش((ما س((پس  ۳ع(دد Yellow
 Backboneدری((افت م(ی کنی((د .ف(انوس  Advent Plaza Lanternرا روش((ن کنی(د .ح((ال وق(ت خیل((ی
خوبی است که بروید و باس انتخابی که قبل گفتیم یعنی  Darkbeast Paarlمبارزه نمایید.

مبارزه با Darkbeast Paarl
بلدب((ورن چن((د ب((اس و منطق((ه انتخ((ابی دارد ک((ه  Darkbeast Paarlیک((ی از آن ب((اس هاس((ت و در
قسمت قبلی نحوه رسیدن به آن را توضیح دادیم ولی به مبارزه با آن نرفتیم تا ابتدا یک می((انبر ب((از
کنیم و باس اصلی مرحله را هم شکست دهیم تا بعد به سراغ کشتن این ب((اس انتخ((ابی بروی(م .ب((ه
هانترز دریم برگردید و اگر قصد داری((د خ((ود را مجه((ز کنی((د و شخص((یت خ((ود را ارتق((ا داده و  ، ...ب((ه
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ط((ور کام((ل ای((ن کاره((ا را انج((ام دهی((د و خ((ود را آم((اده ن((برد کنی((د .ب((ه ف((انوس Yahar’gul, Unseen
 Village lanternو از مبانبری که قسمت قبلی توضیح دادیم برای رسیدن به باس انتخابی مناسب
است ،مسیر را طبق قسمت قبلی ای((ن راهنم((ا ط(ی کنی((د ت((ا ب((ه بخ((ش مب((ارزه ب((ا Darkbeast Paarl
برسید.
نخستین و مهم ترین مشکل شما در این مبارزه میزان سرعت و واکنش های سریع این ب((اس اس((ت
که البته اگر شما نیز واکنش های سریع داشته باشید م(ی توانی((د وی را شکس((ت دهی((د البت((ه ن((ه ب((ه
راحتی  .The One Rebornبین حملت مختلف  Darkbeast Paarlدر اصل تنها یکی از آنهاست که
باید خیلی مراقب آن باشید و علمت اجرای آن توسط باس به این شکل استDarkbeast Paarl :
ثابت می ایستد و الکتریسیته ای که کل بدن وی را ف(را گرفت(ه اس(ت ق(وی ت(ر و روش(ن ت(ر م(ی ش((ود.
وقتی چنین صحنه ای را دیدید با سرعت تمام هر چقدر که می توانید از باس دور شوید.
شما می توانید در مبارزه با این باس همواره سعی کنید که زیر ب((دن وی باش((ید و ب((ه او ض((ربه ه((ای
کارا و قدرتمندی را بزنید که البته این کار چندان هم اسان نیست زیرا که این ب(اس س(ریعا م(ی پ(رد
و به ای(ن ط(رف و آن ط(رف م(ی رود و ای(ن ک(ه ب((از بخواهی(د م(دام ب(ه زی(ر وی بروی(د خیل(ی اس(ان ه(م
نیست ولی روش خوبی برای شکست دادن اوست .برای ای((ن ک(ه ب(ه زی(ر ب((دن ای((ن ب((اس بروی((د به((تر
است که به جلوی او رفته و وقتی که شروع به زدن یک کمبوی  ۳-۲ضربه ای می کند به جل((و غل((ت
بزنی((د و ب((ه زی((ر ب((دن وی م((ی رس((ید و بای((د س((ریعا ش((روع کنی((د ب((ه زدن ض((ربات پش((ت س((ر ه((م و
قدرتمند .لزم به ذکر است که در مبارزه با این باس استفاده از آتش موثر و مفید می باشد.
وق((تی ک((ه ب((ه مق((دار ک((افی ب((ه ب((اس ض((ربه وارد کنی((د  Darkbeast Paarlب((ه ن((وعی تخلی((ه ان((رژی م((ی
شود و الکتریسیته دور ب((دنش را از دس(ت م(ی ده(د و در ای(ن مواق((ع ش(ما فرص(ت داری((د ت(ا ب(ا خی(ال
راحت تر به او ضربه زده و البته ضرباتتان آسیب بیشتری نیز در این ح((الت ب(ه او م(ی زنن((د .معم(ول
بعد از چند ضربه وی دوباره ریکاوری کرده و شروع به شارژ مجدد خ((ود م(ی کن(د ک((ه در ای((ن مواق((ع
از وی سریعا دور شوید .با استفاده از این روش م((ی توانی((د  Darkbeast Paarlرا شکس((ت دهی((د و
آیت((م ارزش((مند  Spark Hunter Badgeرا دری((افت نمایی((د) .هم((واره ب((اس ه((ای انتخ((ابی آیت((م ه((ای
خوبی می دهند زیرا بازیب(از م(ی توان((د س(راغ آن ه(ا ن(رود ول(ی وق(تی کس(ی ای(ن ک(ار را م(ی کن(د بای((د
پاداشش را هم بگیرد دیگر(.
بعد از کشتن وی درب بزرگی که می بینی((د را ب((از کنی((د و مش((اهده م((ی کنی((د ک((ه ی((ک می((انبر ب((ه Old
 Yharnamباز می شود .فانوس  Graveyard of the Darkbeast Lanternرا روشن کنید و اگر می
خواهید به هانترز دریم بروید .حال نوبت ادامه مسیر بازی بعد از کشتن  The One Rebornاست
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ک((((ه ب((((ه من((((اطق  Lecture Buildingو  Nightmare Frontierم((((ی رس((((د .ادام((((ه منطق((((ه Lecture
 Buildingبه  Nightmare Frontierخواهد رسید که بخشی انتخابی است ولی پ(ر از آیت(م ه((ای ب((ی
نظیر.
بلدب((ورن پ((ر اس((ت من((اطق و ب((اس ه((ای انتخ((ابی ک((ه اگ((ر آن ه((ا را پش((ت س((ر بگذاری((د پ((اداش ه((ای
خوبی را در اختیار شما قرار می دهد .در این بخش قصد داریم به یکی از ای((ن بخ((ش ه(ای انتخ((ابی
ب((((پردازیم ک((((ه  Lecture Buildingن((((ام دارد .اگ((((ر ب((((ر طب((((ق راهنم((((ای قس((((مت قبل((((ی ب((((ه س((((راغ
کش((((تن  Darkbeast Paarlرفت((((ه بودی((((د دوب((((اره ب((((ه ف((((انوس مح((((ل کش((((تن The One Reborn
یعنی  Advent Plaza Lanternبازگردید و مسیر مستقیم را ادامه داده و از پله ه(ا ب(ال بروی((د و در
بالی آن ها ی(ک جس((د م(ی بینی((د ک((ه بای((د آن را بررس((ی کنی((د و ب((ا ای(ن ک((ار ب((ه ی(ک بخ((ش جدی((د ک(ه
همان  Lecture Buildingاست انتقال داده می شوید.

Lecture Building
امی((دوارم ک((ه ت((ا ب((ه ح((ال اینج((ا نیام((ده ب((وده باش((ید زی((را ک((ه ممک((ن اس((ت اگ((ر قبل در پورت((ال Giant
 Beingه((ا گرفت((ار ش((ده باش((ید ش((ما را ب((ه اینج((ا منتق((ل ک((رده باش((ند Lecture Building .دارای دو
مسیر است .یکی از آنها به منطقه نهایی بازی و باس آخر می رسد و دیگری ب((ه منطق((ه ای انتخ((ابی
ب((ه ن((ام ) Nightmare Frontierک((ه از طری((ق Tonsil Stoneنی((ز م((ی توانی((د ب((ه ای((ن منطق((ه بروی((د(.
قاع((((دتا در ای((((ن راهنم((((ا مس((((یر م((((ا همی((((ن بخ((((ش انتخ((((ابی اس((((ت البت((((ه بع((((د از ای((((ن ک((((ه خ((((ود
منطق(((ه  Lecture Buildingرا خ(((وب اکتش(((اف کردی(((م .ف(((انوس  Lecture Building 2nd Floorرا
روشن کنید .از دربی که می بینید خارج شوید تا با برخی از دشمنان فارغ التحصیل ش((ده!! برخ((ورد
کنید .این ها دشمنان اصلی این منطقه هستند و دامنه حمله شان نیز زیاد است .ب((ا حملت از راه
دور و مقاومت بال در برابر  stunمشکل خاصی با آن ها نخواهید داشت زی((را بس((یار آرام و آهس((ته
حرکت می کنند .مسیر را تا ته راهرو بروید و به راست بپیچید و ی((ک درب را رد کنی((د )ای((ن درب ب((ه
 Nightmare of Mensisم((ی رود و ب((ه رن((گ بنف((ش درخش((ان اس((ت( و بای((د ب((ا ی((ک  Reaperمب((ارزه
کنید .سپس به س((مت راس((ت بروی(د  .بای((د دو ع(دد دیگ(ر  Graduateرا بکش(ید ک((ه از دور ب(ه س(مت
شما حمله می کنند و اینها از یک  Blood Stone Chunkمحافظت می نمایند .ای((ن منطق((ه چن((دین
درب وجود دارد پس دقیقا به جهت یابی که خدمت شما عزیزان عرض میکنم دقت نمایید.
نخستین دربی که باید واردش شوید دقیقا روبروی درب((ی اس((ت ک((ه در آن ف((انوس ق((رار دارد و از آن
بیرون آمدید .در این ات(اق  ۶ع(دد  Sedativeبرداری((د و مراق(ب باش((ید زی((را ک(ه وق((تی م((ی خواهی(د از
اتاق خارج شوید یک دشمن فارغ التحصیل که به سقف چسبیده است از بال به روی شما می پرد.
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خودت((ان قب((ل از ای((ن اتف((اق او را ب((ا ش((لیک ی((ا پرت((اب  Pebbleپ((ایین بیاندازی((د .ات((اق بع((دی ک((ه بای((د
واردش شوید دقیقا موازی اتاق فانوس است .یعنی وقتی از ات((اق ف((انوس بی((رون آمدی(د و ب((ه س(مت
انتهای راهرو رفتیم ،قبل از رسیدن به انتهای راه(رو ی(ک مس((یر باری(ک س((مت چ((پ م(ی بینی(د ک(ه در
حقیق((ت ی((ک راه((روی باری((ک اس((ت و در آن ی((ک درب وج((ود دارد ک((ه وارد آن ش((وید و ب((ه روی ی((ک
بالکن باری(ک وارد م(ی ش((وید ک(ه در حقیق((ت طبق(ه ب(الی ات(اق کنفران((س اس(ت .س(مت راس(تتان ی(ک
 Graduateدیگ(((ر از س(((قف اوی(((زان اس(((ت و وی را بکش(((ید و همینط(((ور ی(((ک  Graduateدیگ(((ر نی(((ز در
مس((یرتان ق((رار دارد .از درب((ی ک((ه م((ی بینی((د خ((ارج ش((وید و س((پس از درب بع((دی ک((ه وج((ود دارد ه((م
خارج شوید تا به سالن اصلی برگردید .وقتی برگشتید به محلی بروید که قبل از جلوی درب بنف((ش
رنگ ورود به  Nightmare of Mensisرد شده و ب(ا  Reaperمب((ارزه کردی((د .در س(مت راس(ت ج(ایی
که وی را کشتید یک درب دیگ(ر م(ی بینی(د ک(ه واردش ش((وید .وارد درب بع(دی نی(ز بش((وید ح(ال روی
بالکن بالی اتاق کنفرانس در این سمت سالن هس((تید )روب((روی قبل((ی( و مس((یر را ادام((ه دهی((د و از
درب(((ی ک(((ه وج(((ود دارد خ(((ارج ش(((وید ت(((ا ب(((ه ات(((اقی برس(((ید ک(((ه در آن ی(((ک ص(((ندوق وج(((ود دارد ک(((ه
حاوی  Communion Runeاست.
برگردید به محل مبارزه با  Reaperو یک نردبان به سمت پایین م(ی بینی((د ک((ه از آن اس((تفاده کنی((د.
اینجا ی(ک عنکب((وت جه((ش ی((افته وج((ود دارد!! بای((د خیل((ی مراق((ب وی باش((ید .آرام نزدی((ک او ش((وید و
یک ضربه بزنید و سریع به عقب برگردید تا اسیر پورتال نشوید .سپس می توانید ب((ا او ح(رف بزنی(د
و یک  gestureیاد بگیرید .همینطور اگر به حرف زدن با او ادامه دهید و به او بگویید که فک(ر نم(ی
کنی((د ک((ه او خیل((ی ب((د اس((ت ،ب((ه ش((ما  Anti-Clockwise Metamorphosis Runeنی((ز م((ی ده((د! از
دربی که می بینید خارج شوید و دقیقا مس((تقیم بروی((د و ب((ا احتی((ا rوارد درب روب((روی آن در س((مت
دیگ(ر س(الن اص(لی ش((وید .مراق(ب پورت((ال ک(ه ب((از م(ی ش(ود باش((ید و عق(ب بیایی(د .س(پس م(ی توانی((د
فانوس  Lecture Buildingرا در این اتاق روشن کنید .برگردید به س((الن اص(لی و جل(و بروی(د و وارد
اولین درب سمت چپ شوید و سپس درب بعدی .حال در یکی از دو اتاق کنفرانس هستید که قبل
در طبقه بالیشان بودید .یک  Graduateرا بکشید و کلی((د  Lecture Theatreرا برداری((د .همچنی((ن
یک ست لباس  Student Uniformدیگر نیز در این اتاق وجود دارد .از درب دیگری که در اتاق م((ی
بینی((د خ((ارج ش((ده و از درب دیگ((ر نی((ز خ((ارج ش((وید و م((ی بینی((د ک((ه ب((ه س((الن اص((لی بازگش((ته ای((د و
س((مت چپت((ان ه(م ی(ک درب بنف((ش دیگ(ر مانن(د آن ک(ه در طبق((ه ب(ال ب((ود م(ی بینی((د ام(ا ک((اری ب((ه آن
نداشته باشید )این درب به  Nightmare Frontierمی رود(.
به سمت راست بپیچید و مقداری جلوتر این بار وارد اولین درب سمت چپتان شوید که در حقیقت
دیگر اتاق کنفران((س اس((ت ک((ه در طبق((ه ب((الیش ه(م ب((ودیم روب(روی ات((اق کنفران((س قبل(ی اس((ت .ام((ا
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فرقش با قبلی که تنها یک دشمن داشت این است که به محض این که درب را باز می کنید تع((داد
خیل((ی زی((ادی  Graduateب((ه ش((ما حمل((ه م((ی کنن((د .اص((ل ب((ه وس((ط س((الن برنگردی((د ت((ا هم((ه آنه((ا ب((ه
سراغتان بیایند زیرا که خیلی پرتعداد هستند .باید در همان ده(انه درب ،کم(ی عق(ب ت(ر بایس(تید و
از باری((ک ب((ودن ده((انه درب اس((تفاده کنی((د و س((ریع آن ه((ا را ک((ه نم((ی توانن((د همگ((ی ب((ا ه((م بی((رون
بیایند ،همان ج(ا بکش(ید .وق(تی ب(ه س(لمتی تم(ام ش(دند! وارد ات(اق ش(وید و س(مت راس(ت چن(د ع(دد
دیگ(ر نی(ز  Graduateوج(ود دارن(د ک(ه آن ه(ا را ه(م ب(ه دانش(گاه دی(ار ب(اقی بفرس(تید! ی(ک درب اینج(ا
وجود دارد که وارد آن شوید و از درون صندوقی که می بینید  Augur of Ebrietasرا بردارید .درب
سمت راست صندوق شما را به سالن اصلی باز می گرداند .در این منطقه کارمان تمام ش(ده اس(ت.
در سالن اصلی به انتها بروید و وارد درب بنفشی که کمی قب(ل ت(ر گف(تیم ب(ه Nightmare Frontier
می رود وارد شوید.

Nightmare Frontier
ب((ه منطق((ه ک((ابوس وار  Nightmare Frontierخ((وش آمدی((د .س((ریعا ف((انوس Nightmare Frontier
 Lanternرا روش((ن نمایی(د .از منطق((ه غ(ار مانن(د خ((ارج ش((وید و ب((ه ل(ب ص((خره روب(رو بروی(د و س((مت
چپ یک  Impمی بینی(د ک(ه س(ریع م(ی خواه(د ف(رار کن(د و او را بکش(ید .برگردی(د و ای(ن ب(ار از ده(انه
منطقه غار مانند ب(ه چ(پ بروی(د و مق(داری جل(وتر و ب(التر ی(ک  Madman’s Knowledgeرا برداری(د
که قب(ل از  Werebeastک(ه روی زمی(ن نشس(ته اس(ت ق(رار دارد .آرام ب(ه پش(ت  Werebeastبروی(د و
یک حمله شارژ شده و  Backstrikeنثارش کنی(د .وق(تی او را کش(تید کم(ی ب(ه س(مت راس(ت بروی(د و
پ((ایین بپری((د ت((ا  ۲ع((دد  Lead Elixirرا برداری(((د .در مس((یر جلوترت(((ان دو ع((دد  Werebeastدیگج((ر
وجود دارند که یکی نشسته و دیگری در حال قدم زدن است .می توانید وقتی دشمنی که ق((دم م((ی
زند دور ش((د از پش((ت ترتی(ب دش(منی ک(ه نشس(ته اس(ت را بدهی(د )عج(ب جمل(ه بن(دی ش((د!! منظ((ور
این است که از پشت بکشیدش!!( و سپس دیگری را بکشید .سپس مسیر را به سمت ی((ک ف((انوس
سبزرنگ ادامه دهید و از آن و یک پل کوچک بگذرید و اینجا باید ب((ا دو ش((کارچی مب((ازه کنی((د .به((تر
است که کر دو نفری کشتن آنها با هم را نکنید زیرا کار سختی است .بهتر است یکی یکی آن ها را
به سمت خود بکشانید و نابودشان کنید ولی اگر دیدید ه(ر دو ب((ا ه(م آمدن((د ب((ه عق((ب ف(رار کنی(د و
برگردید تا آن ها به سرجای خود بروند و دوباره آرام به سراغش(ان بیایی(د ب((ه ط(وری ک(ه یک(ی از آنه(ا
ش((ما را ببین((د و ب((ه س((متتان بیای((د .ه((ر دو را بکش((ید و در منطق((ه بع((د از پ((ل ک((ه ای((ن دو ش((کارچی
حضور داشتند یک مسیر می بینید ک(ه ب(ا ی(ک س(طح ش((یبدار ب(ه ب(ال م(ی رود و یک(ی از ش(کارچی ه(ا
قبل روی آن ایستاده بود .آنجا بروی((د و  Fading Lake Runeرا برداری((د .پ((ایین برگردی((د و اینج((ا در
بالی یک بخش غار مانند یک زن زنگوله پا می بنید و در بخش پایین هم یک دریاچه ب((زرگ س((می.
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از سمت راست قبل ورود به دریاچه یک مس(یر ب((ه پ(ایین م(ی رود ک(ه ب((ه ی(ک غ(ار خیل(ی کوچ((ک م(ی
رس((د ک(ه در آن ی(ک  Undead Beastرا بکش(ید و دو ع(دد  Blood Vialبرداری((د .فعل اینج(ا را ادام(ه
ندهید ولی خیلی زود بر می گردی((م .برگردی((د و ب((ه ل((ب دری((اچه بروی((د و دو ع((دد  Octosquidرا م((ی
بینید .آنها را از دریاچه سمی بیرون بکش((ید و نابودش((ان کنی((د .مراق((ب حملت دش((منی ک((ه س((ایزش
بزرگتر است باشید زیرا دامنه اثر بالتری دارد.
حال دیواره سمت راست کنار دریاچه را پیش بروید و خیلی زود یک غار سمت راست می بینی((د ک((ه
وقتی بال بروید م(ی بینی(د هم(انی اس(ت ک(ه زن زنگ((وله پ(ا لب(ه آن ایس((تاده اس(ت .وی را نی(ز بکش(ید.
حال برگردید به غار کوچیکی که یک  Undead Beastرا کشتید و گفتیم زود بر می گردیم .مسیر را
ادامه دهید و در اینجا  ۲عدد  Fur Giantگنده بک به ش((ما حمل((ه م((ی کنن((د و از راه دور تک((ه س((نگ
ه((((((ای بس((((((یار ب((((((زرگ روی ش((((((ما پرت((((((اب م((((((ی کنن((((((د .اول از هم((((((ه ای((((((ن دو غ((((((ول را بکش((((((ید و
س((پس  Werebeastرا کش((ته و جل((وتر ی((ک پ((ل س((نگی م((ی بینی((د .هن((وز از آن رد نش((وید .ب((ه س((مت
راست بروید و یک  Giant Impارزشمند می بینید که آن را سریعا بکشید .ح(ال قب((ل پ(ل بایس(تید و
با دقت سمت راست مسیر پل را نگاه کنی((د ت(ا ی((ک س(طح ش(نگی ش(یبدار ببینی((د ک((ه پ(ایین م(ی رود.
روی آن بروید و پایین رفته تا شما را به یک منطقه جدید دیگر برساند و یک می((انبر برایت((ان ب((از م((ی
ش((ود .ح((ال از روی پ((ل رد ش((وید و وارد غ((ار زی((ر آن ش((وید .ی((ک  Fur Giantمنتظرت((ان اس((ت ک((ه او را
بکشید .به محض کشتن آن برگردید و پشت سرتان به مسیری که آمدی(د نگ(اه کنی(د ت(ا س(مت چ((پ
یک راه باریک ببینید که شما را می رساند به  .Frenzied Coldbloodاز مسیر ب((ه پ((ایین رفت((ه ت((ا ب((ه
منطق((ه زی((ری برس((ید و بای((د چن((دین  Octosquidرا از بی((ن ببری((د .اینج((ا مراق((ب س((نگ ه((ایی ک((ه دو
عدد  Fur Giantمی اندازند باشید .وقتی دشمنان را کشتید به سمت نور سبز بروید و Fur Giant
را قب((ل از ای((ن ک((ه ب((ه قس((مت بع((دی وارد ش((وید بکش((ید .مس((یر س((مت راس((ت ش((ما را ب((ه ی((ک Brain
 Trustلعنتی که می دانم خیلی عاشقش هستید می رساند! تنها راه کشتن این لعنتی ه((ا اس((تفاده
از  Charged Attackو  Backstrike comboه(((ای بس(((یار س(((ریع اس(((ت و گرن(((ه اگ(((ر ش(((ما را فق(((ط
ببینن((د ،خیل((ی س((ریع  Frenzyش((ده و کارت((ان تم((ام اس((ت .ای((ن لعن((تی خیل((ی زیرک((انه در گوش((ه ای((ن
بخش قایم شده است و باید خیلی با دقت و زیرکانه و البته با اس((ترس او را بکش((ید .ام((ا ش((اید ی(ک
چیز را ندانید که کارتان را خیلی راحت می کند.
نکت(((ه :یادت(((ان اس(((ت ک(((ه در منطق(((ه  Cathedral Wardی(((ک س(((پر ب(((ه درد نخ(((ور Wooden Shield
داش((تید Iهم((ان س((پر ب((ه درد نخ(((ور م((ی توان((د خیل((ی خ(((وب ب((رای مق((اومت در براب((ر نی((روی دی((دن
ای((ن  Brain Trustه((ای لعن((تی و  Frenzyش((دن مق((اومت کن((د .از آن اس((تفاده کنی((د ت((ا حل((وی چش((م
هایتان را برای دیدن  Brain Trustبگیرد.
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مسیر را به سمت پایین ادامه دهید و ب((ه ی((ک  Giant Impدیگ(ر م((ی رس((ید ک((ه س(ریع آن را بکش((ید.
کم((ی جل((وتر و ب((الی ی((ک لب((ه ،ی((ک ع((دد  Frenzied Coldbloodرا برداری((د .در انته((ای س((مت دقیق((ا
مخالف این بخش ،یک  Madman’s Knowledgeنیز قرار دارد .مسیر را به سمت چپ ادامه دهید
و دو عدد  Impدیگر را در زیر این مسیر مشاهده می کنید که باید خیلی سریع هر دو را بکش((ید ت((ا
ف(((رار نکنن(((د .مس(((یر را از س(((مت چ(((پ دری(((اچه س(((می دنب(((ال کنی(((د ت(((ا نهایت(((ا ب(((ه ی(((ک Madman’s
 Knowledgeدیگر برس(ید و آن را برداری((د .اگ(ر همی(ن مس(یر را ادام((ه دهی(د جل((وتر ب(ه منطق((ه ب(اس
فایت وارد می شوید و باید با  Amygdalaمبارزه کنید

باس فایت Amygdala
این مبارزه از آن باس فایت هایی است که اگ(ر دامن((ه حمل((ه و دس((رعت نس((بتا ب((الیی داش((ته باش((ید
می تواند برایتان آسان باشد .ش((ما م(ی توانی((د ب((ر روی بخ((ش ه((ای مختل((ف ب((دن  Amygdalaه((دف
گیری نمایب((د ک(ه ش((امل بازوه(ا و س((ر او هس(تند Amygdala .حملت مختلف((ی دارد مانن((د حمل((ه ای
که منطقه اثر بسیار بالیی دارد و باید خیلی مراقب آن باشید و یا حمله ای که به هوا می پرد و ب((ه
س((مت ش((ما ف((رود م((ی آی((د )اگ((ر نزدی((ک پاه((ای وی بروی((د( و همینط((ور چن((دین ن((وع ض((ربه melee
مختلف .اگر شما ب((ه زی(ر یک(ی از بازوه(ای کن(ار ب((دن  Amygdalaبروی(د )ن(ه جل(و و عق(ب( ،تقریب(ا از
تم((امی حملت او در ام(ان خواهی(د ب((ود و هی(چ ک(دام ب((ه ش((ما برخ((ورد نم(ی کن(د و م((ی توانی((د ب(ا ی(ک
سلح بلند مثل  Threaded Caneبه راحتی شروع به ضربه زدن به بازوه((ای او کنی((د .فق((ط در ای((ن
حالت بای(د مراق(ب حملت  slashوی ک(ه ب(ا بازوه(ایش انج(ام م(ی ده(د و همینظ((ور حمل((ه لی(زری او
باشید.
بع(((د از حمل(((ه لی(((زری ،س(((ر  Amygdalaب(((رای م(((دتی در دس(((ترس ض(((ربه زدن ق(((رار م(((ی گی(((رد و بای(((د
حداکثر استفاده را از آن بکنید .بعد از این که تقریبا نیمی از خط سلمتی ب((اس کاس((ته ش((د اوض((اع
خطرناک تر می شود و حال  Amygdalaدو تا از بازوهای خودش را می کند تا به عنوان سلح برای
ضربه زدن به شما استفاده کند و در این زمان دامنه حملت او خیلی بیشتر می شود .همچنان اگر
بتوانی((د ب((ه ط((ور م(داوم در بخ((ش بازوه((ای کن(اری وی ق((رار بگیری((د جایت((ان ام(ن خواه((د ب((ود .در ای((ن
حالت حمله لیزری  Amygdalaنیز طولنی تر و خطرناک تر می شود اما قالب آن تIییری نمی کن((د
و به شکل قبلی باید از آن فرار کنید .بعد از این که این موج((ود غ(ول پیک(ر کش(ته ش(د ،ش(ما Ailing
 Loran Chaliceرا دریافت می کنید و می توانید از پله هایی که می بینید بال رفته و Amygdala’s
 Chamber Lanternرا فعال نمایید .دیگر تقریبا نزدیک بخش ه((ای پای((انی ب((ازی هس((تیم .ح((ال م(ی
خواهیم به  Nightmare of Mensisبرویم.
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مس[[یر  Nightmare of Mensisب[[ه س[[مت Micolash, Host of
the Nightmare
لزم نیست که به  Lecture Buildingبرگردیم ت((ا از درب دیگ((ر ب((ه  Nightmare of Mensisبروی((م.
هم(((ان مس(((یر بع(((د از ب(((اس ف(((ایت  Amygdalaرا ادام(((ه دهی(((د و ب(((ه پ(((ایین بروی(((د .اینج(((ا بای(((د ب(((ا
یک  Werebeastمبارزه کنید و این را نیز بدانید که در ای(ن منطق((ه بع((د از کش((تن  Werebeastه((ا،
چند عدد کرم لعنتی و روی اعصاب از آن ها می ری(زد ک(ه بای(د آن ه(ا را ه(م بکش(ید .بع(د از کش(تن
آن خیلی سریع به پایین بدوید و یک  Impرا که می خواهد فرار کند و از ضخره پایین بپرد بکش(ید.
سپس یک عدد  Frenzied Coldbloodرا نیز بردارید .اگر مقداری جلوتر بروید م(ی بینی(د ک(ه از راه
دور و ب((الی س((اختمان روب((رو ،آت((ش ش((روع ب((ه باری((دن ب((ر س((ر ش((ما م((ی کن((د ک((ه ن((ه تنه((ا ب((ه ش((ما
آس((یب م((ی زن((د بلک((ه ح((الت  Frenzyنی((ز ایج((اد م((ی کن((د .اینج((ا  Sedativeه((ا بس((یار ب((ه دردت((ان م((ی
خورند ولی خب سعی کنید خیلی هم آن ها را استفاده نکنید و به جای آن بی(ن ش(لیک ه(ای آت(ش،
سریعا بین کاورهای مختلف جابجا شوید تا شلیک ها به ش(ما نخورن((د .وق(تی از اینج(ا رد ش(وید م(ی
توانید فانوس  Nightmare Mensis Lanternرا فعال کنید .جلوتر بروید و باید ب(ا دو Werebeast
و سپس کرم های آن ها مبارزه کنید و بعد از آن  ۸عدد  Blood Vialرا بردارید .اینجا راه دو شاخه
م((ی ش((ود .ب((ه راه س((مت راس((ت بروی((د و  ۲ع((دد  Fur Giantرا بکش((ید و جل((وتر ی((ک ف((انوس دیگ((ر را
روشن کنید.از پله ها بال دویده و  Bell-ringer Womanرا بکشید و یا ریسک حمله دیگر بازیب((ازان
به دنیایتان را بپذیرید.

حال برگدید جایی که راه دو شاخه ش(ده ب(ود و ای(ن ب(ار ب(ه چ(پ بروی(د و  Werebeastه(ا را بکش(ید.
وقتی که مسیر به سمت راست محدب می شود و می پیچد شما ابت(دا ب(ه س(مت چ(پ ب(الی تپ(ه ای
که م(ی بینی(د بروی(د ت(ا از ش(لیک ه(ا در ام(ان باش(ید .همچنی(ن مق(داری جل(وتر م(ی توانی(د Frenzied
 Coldbloodرا برداری(د و س(پس بای(د ب(ا دو ع(دد  Fur Giantمب(ارزه کنی(د .مس(یر س(ر ب(الیی را ادام(ه
دهی((د ب((ه س((مت س((اختمان بروی((د .اینج((ا  ۴ع((دد  Fur Giantرا نزدی((ک دی((وار م((ی بینی((د ک((ه م((انع از
برداشتن  Blood Stone Chunkتوسط شما می شوند .کشتن  ۴عدد با هم کار دشواری است پس
ای((رادی ن((دارد اگ((ر آن ه((ا را رد کنی((د .بدوی((د و ب((ه درون س((اختمان بروی((د و همانج((ا بایس((تید ک((ه ۴
دشمن بی خیال شوند و بروند و سپس س(ریع بروی(د و آیت(م را برداری(د و دوب(اره ب(ه درون س(اختمان
برگردید .به داخل اتاق بعدی بروید و خیلی ارام پیش(روی کنی(د ک(ه عنکب(وت ه(ا همگ(ی مت(وجه ش(ما
نشوند .آرام از پله های سمت راست بال بروی(د و عنکب(وتی ک(ه آنج(ا روی س(قف اس(ت را بکش(ید )ب(ا
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شلیک یا پرت(اب آیت(م ک(ه ب(ه پ(ایین بیافت(د( .س((پس ب(ه روی ب(الکن ک(وچکی ک(ه س((مت راس(تتان اس(ت
بروی((د و زن زنگ((وله پ((ا را بکش((ید و  Kin Coldbloodرا برداری((د .همچنی((ن در بخش((ی ک((ه عنکب((وت را
کشتید هم یک  Madman’s Knowledgeرا بردارید .حال در سمت چپتان یک پل باریک می بینی((د
که دو سمت اتاق را به هم وص((ل ک((رده اس((ت .ب((ه روی آن بروی((د و دو عنکب((وت از ب((ال م(ی افتن((د ک((ه
آنها را به بخشی که پاکسازی کردید بکشید و آنجا حسابشان را برسید زیرا اگ(ر ب((ه س(مت جل((و ف(رار
کنید چندین عنکبوت دیگر هم می آیند .نهایتا وقتی هم((ه آنه((ا را کش((تید ی((ک عنکب((وت خیل((ی ب((زرگ
باقی می ماند .وقتی به او ضربه بزنید به طبقه پایین اتاق یعنی زیر پل می افتد و می توانید با ی((ک
حمله از بال یا  dropping attackضربه خیلی کارآمدی به او وارد کنید.
باید خیلی مراقب این دشمن مخوف باشید زیرا ه(م دامن((ه حمل((ه ب(الیی دارد و ه(م از پش(ت و جل((و
م(((ی توان(((د ش(((ما را مس(((موم نمای(((د .وق(((تی آن را کش(((تید ب(((ه انته(((ای ات(((اق ب(((الی پل(((ه ه(((ا بروی(((د و ۶
عدد  Shaman Bone Bladeرا بردارید .حال فقط یک راه در سمت راست وج((ود دارد ک(ه وق(تی ب((ه
آن سمت بروید باید با یک شکارچی مبارزه کنید که دقت بالیی را می طلب((د .مس((یر را ادام((ه دهی((د
و بعد از ورود به ساختمان در سمت چ((پ از درون ص((ندوق  ۲ع((دد  Yellow Backboneرا برداری((د.
پله های وسط اتاق را دنبال کنید ت((ا دو ع(دد  Tiny Gentرا بکش((ید و ی(ک  Frenzied Coldbloodرا
بردارید .دو عدد دیگر هم  Tiny Gentوجود دارند که آن ها را ب((ی خی(ال ش((وید و ب((ه ج(ای آن س((وار
آسانس(((((وری ک((((ه اینج(((((ا م(((((ی بینی(((((د ش(((((وید .از آن پی(((((اده ش(((((وید و مس((((یر را ادام(((((ه دهی((((د ت(((((ا ب(((((ه
فانوس  Mergo’s Loft: Base Lanternبرسید .بعدا به اینجا باز خواهیم گشت .فعل دوباره سوار
آسانسور شوید و برگردید بال و دو عدد  Tiny Gentباقیمانده را بکشید .از پله هایی ک((ه م((ی بینی((د
پایین بروید و باید با یک  Lady Gentمب((ارزه کنی((د ک(ه به((ترین راه ب(رای کش(تن او ض(د حمل((ه اس((ت.
سپس یک عدد  Madman’s Knowledgeرا بردارید .در اتاقی که قرار دارید به سمت راست پیش
بروید و مراقب چاله های بزرگ(ی ک(ه در ک(ل ات(اق هس(تند نی(ز باش(ید .در ای(ن ات(اق بای(د ب(ا ی(ک Tiny
 Gentمعمولی و  ۳عدد  Tiny Gentکه تیروکمان دارند و یک  Lady Gentدیگر مبارزه کنید .خیل(ی
در مب((ارزه ب((ا ای((ن دش((منان احتی((ا rکنی((د و س((عی کنی((د خیل((ی زود قب((ل از ای((ن ک((ه بقی((ه ب((ه س((راغتان
بیایند آنها را بکشید مخصوصا در مورد  .Lady Gentوقتی همه آنها را کشتید در پش((ت ی((ک س((تون
که سمت چپ کنار گودال است دو عدد  Lead Elixirرا بردارید.
سوار اسانسور ش((وید و وق((تی از آن پی((اده ش((دید ب((ه بی(رون از راه(رو و منطق((ه ب((از وارد ش((وید .اینج((ا
باید یک عدد کلغ-س((گ!! را ک((ه از ی(ک قف((س بی(رون م((ی افت((د بکش(ید و در س((مت راس((ت ب((از ه(م از
ای((ن دش((منان از قف((س پ((ایین م((ی افتن((د و آنه((ا را نی((ز بای((د بکش((ید .از پل((ه ه((ا ب((ال بروی((د و دو ع((دد
دیگر کلغ-سگ در بک قفس هستند ک(ه بایس(تی آنه(ا را از پ(ای در آوری((د و س((پس در بخ((ش پ(ایینی
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این منطقه در سمت چپ دو عدد س(گ-کلغ!! را دور درخ((ت ب(زرگ بکش(ید .س((پس از کن(ار آنه(ا Kin
 Coldbloodو  Blood Stone Chunkرا بردارید .حال به همان بخش بال برگردید و یک قفس دیگر
ک((ه معل((ق اس((ت م(ی بینی((د ک((ه م(ی توانی((د ب((ا غلتی((دن و دق(ت ب((ه درون آن بپری(د و ی((ک Tempering
 Damp Blood Gemرا برداری((د .دقیق((ا روب((روی ای((ن قف((س در بخ((ش دیگ((ر ای((ن منطق((ه ،دو قف((س
معلق کنار هم می بینید که در واقع آسانسور هستند .سوار سمت چپی شوید و می بینید ک((ه ش((ما
را پایین می برد به کنار فانوسی که در اول این منطقه روشن کردید و یک میانبر ع((الی ب((از م((ی کن((د
)درود بر شرف طراحان مراحل این ب((ازی( .ح((ال ک(م ک(م وق(ت ب((اس ف((ایت اس((ت .دوب((اره ب((ا اسانس((ور
بال بروید و از پله هایی که کنار آسانسورها است و قبل از آن ب(ال نرفت(ه ب(ودیم ب(ال بروی(د و از روی
یک پل رد شوید و دو عدد اسکلت را بکشید .در ات(اق روب((رو ک(ه مانن((د کتابخ((انه اس((ت منطق((ه ب(اس
فایت اس((ت و وق(تی وارد آن ش((وید ی(ک ک((ات س((ین م(ی بینی(د و ب((اس ف(ایت ب((ا Micolash, Host of
 the Nightmareآغاز می شود.

باس فایت Micolash, Host of the Nightmare
نکته اصلی این مبارزه این است :ب((اس نم((ی خواه((د مب((ارزه کن((د!!! وی چش((مش ب((ه ش((ما م((ی افت((د و
الفرار!!! حال شما باید کلی با بدبختی دنیال او بروید و بگردید تا او را پیدا کنید و تازه وق((تی جن((اب
ب(((اس میخواهن(((د مب(((ارزه کنن(((د ب(((دجور ه((م مب(((ارزه م((ی کنن(((د!! در حی(((ن تعقی(((ب و گری((ز ه((م برخ(((ی
دوس((تانش ش((امل  Skeletonه((ا و  Tiny Gentه((ا ب((ه دنب((ال ش((ما هس((تند و بای((د ب((ا آن ه((ا مب((ارزه
کنید .وقتی کات سین تمام شد و مبارزه آغاز گردید از پله ها بال بروی(د و مس(یر را ب(ه س((مت طبق((ه
بال ادامه دهید تا  Micolashرا ببینید .وی به سمت اتاق فرار م((ی کن((د .او را دنب((ال کنی(د و بای((د دو
اس((کلت را بکش((ید در ح((الی ک((ه از حملت او ف((رار م((ی کنی((د .وق((تی دو اس((کلت را کش((تید م((ی توانی((د
تمرکزتان را روی  Micolashبگذارید.
وی دشمن بسیار بسیار سختی نیست اما خیل(ی ه(م آس((ان نیس((ت مخصوص((ا ب((ا یک(ی دو ن((وع حمل((ه
اش .وقتی او یک دست چند شاخه را در می آورد و یا زمانی که م((ی خواه((د نوره((ایی آب((ی را پش((ت
سر هم به شما شلیک کند ،خیلی مراق(ب باش((ید )البت((ه حمل((ه دوم یعن(ی ش(لیک نوره((ا فق(ط در ف((از
دوم مب((ارزه اس((ت( .ب((ه س((مت چ((پ و راس((ت ی((ا اگ((ر ب((ه ان((دازه ک((افی نزدیک((ش هس((تید ،پش((ت س((ر او
بپرید که این یک فرص((ت کوت((اه ب((رای حمل((ه ش(ارژ ش((ده ی((ا از پش((ت در اختیارت((ان ق(رار م(ی ده(د .کل
این که دور او بچرخید فکر بدی نیست ،زیرا وی از نزدیک کمتر از آن قدرت مرگبارش )در ف((از دوم(
استفاده می کند .از حملتش جاخالی دهید و به او ضربه بزنید.
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وق((تی نص((ف خ((ط س((لمتی او تم((ام ش((د ،وی از ات((اق ف((رار م((ی کن((د .از ات((اق خ((ارج ش((وید و ب((ه س((مت
راس((ت بپیچی(د و از پل((ه ه(ا ب(ال بروی((د .از درون م(ه رد ش((وید و پل(ه ه(ای مارپی(چ را ب(ال بروی(د .اینج((ا
باید دو  Tiny Gentرا بکشید که یکی ش(لق دارد و دیگ(ری تیروکم((ان .ش(ما در مس(یر م(ی توانی(د ۱۲
عدد  Quicksilver Bulletو هشت ع(دد  Blood Vialرا ب((ه هم((راه ی((ک ع((دد Frenzied Coldblood
و  Blood Stone Chunkجمع کنید .وقتی مسیر را ادامه دهید سرانجام به  Micolashمی رسید و
او فرار می کند .او را تعقیب کنید تا زمانی که یک طبقه به پایین در ی((ک ات((اق م((ی افتی((د و وی در را
قفل می کند .مسیر را به سمت راس((ت و ب(ال ادام((ه دهی(د ت((ا ی(ک س((وراخ در زمی((ن ببینی(د .ش((ما م(ی
توانی((د از س((مت راس((ت ب((ه درون ای((ن حف((ره بپری((د و ح((ال بای((د مج((ددا ب((ا  Micolashمب((ارزه نمایی((د.
مبارزه مانند فاز اول است ولی این بار  Micolashیک حمله مرگبار جدید دارد.
وی یک توپ انرژی  Arcaneاحضار می کند که از آن چن((دین تی(ر ب((ه س((مت ش((ما ش((لیک م((ی ش((ود و
می توانند شما را یک ضرب بکشند .سعی کنید بارها و بارها غل(ت بزنی(د و جاخ(الی دهی(د ت(ا آن ه(ا
به شما برخورد نکنند .سعی کنید اغلب نزدیک او بمانید تا کمتر از این حمله استفاده کن((د و مانن((د
فاز اول آن قدر به او ض((ربه بزنی((د ت((ا کش(ته ش((ود .بع((د از کش((ته ش((دن او کله  Mensis Cageرا ب((ه
دست می آورید .از اتاق خارج شوید و پله های سمت راست را بال بروید .در گوشه این بخش Kin
 Coldbloodرا که تقریبا مخفی شده است برداری((د .و مق((داری جل((وتر در گوش((ه س((مت راس((ت Iron
 Door Keyرا نی(((ز برداری(((د .مس(((یر را ه(((ر چق(((در ک(((ه م(((ی توانی(((د ب(((ال بروی(((د و از پ(((ل رد ش(((وید و
فانوس  Mergo’s Loft: Middle Lanternرا روشن نمایید .حال باید این کابوس را اد امه دهیم ت((ا
به باس  Mergo’s Wet Nurseبرسیم.
از فانوس(((ی ک(((ه روش(((ن کردی(((د مس(((تقیم رفت(((ه و از پل(((ه ه(((ا ب(((ال بروی(((د .ی(((ک  Hound Crowو دو
ع((دد  Crow Houndمنتظ((ر ش((ما هس((تند ک((ه آن ه((ا را بکش((ید و دو ع((دد  Blood Stone Chunkرا
برداری((د .وق((تی از ردی((ف دیگ((ر پل((ه ه((ا ب((ال بروی((د در اینج((ا بای((د دوب((اره ب((ا Shadow of Yharnam
مبارزه کنید .بله همان  ۳نفری که به عنوان ب((اس ب(ا آن ه((ا در  Forbidden Woodsمب((ارزه کردی((د.
بعد از کشتن آن ها از پله های جلوتر بال بروید و در سمت چپ یک ردیف پله کوچک که به پ((ایین
می روند می بینید .نگران نباشید آنها به هی(چ ج(ای ج((ذابی نم(ی رون(د .ام(ا ی(ک مس(یر خیل(ی باری(ک
کن((ار آن ه((ا وج((ود دارد ک((ه م(ی توانی((د از آنج((ا  ۲ع(دد  Blood Stone Chunkبرداری((د .ب((ه ج((ای اول
بازگردید و حال از پله های بزرگ که می بینید بال بروی((د و اینج(ا  ۳ع(دد  Spider Pigم(ی بینی(د ک((ه
دشمنان سرسختی هستند و ح(ق داری((د مق(داری گری(ه کنی((د!! مب((ارزه تک(ی ه(م ب((ا آنه(ا س(خت اس(ت
چه رسد که بخواهید  ۳تایی با آنها بجنگید که تقریبا غیر ممکن اس(ت .ارام جل((و بروی((د و ب((ه پش(ت
اولی رفته و یک ضربه شارژ شده بزنید که زمین بیاففتد و سریعا با او ضربات دیگری بزنید
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مراقب باش(ید ک(ه دوم(ی وق(تی ب(ه س(مت ش(ما م(ی ای(د ت(ا آن موق(ع اول(ی را کش(ته باش(ید و ی(ا ش(ما را
نبین(د و بگذاری(د ب(رود ت(ا ک(ار اول(ی را تم(ام کنی(د .ب(ه همی(ن ش(کل یک(ی یک(ی کش(اندن آنه(ا ب(ه س(مت
خ((ود ،ه((ر  ۳دش((من لعن((تی را بکش((ید .وق((تی ه((ر  ۳را کش((تید از ای((ن منطق((ه Nourishing Damp
 Blood Gemو  ۲عدد  Kin Coldbloodرا بردارید .سپس از پله هایی که در سمت چپ انتهای این
منطقه می بینید پایین بروید .دوباره دو عدد از گروه لعنتی  Shadow of Yharnamپایین هس((تند
به همراه یک زن زنگوله پا!!! می دانید که اول باید زنگوله پ(ا را بکش(ید و س(پس  ۲کل(ه پ(وک را!!! از
اینجا  ۲عدد  Blood Stone Chunkو  ۳عدد  Blood Vialرا نیز برداری(د .در گوش(ه ای(ن منطق(ه از
پل((ه ه((ا پ((ایین بروی((د .از آب بگذری((د و مس((یر را ب((ه س((مت چ((پ دنب((ال کنی((د ت((ا ب((ه ی((ک  Impبرس((ید و
سریع او را بکشید .به درون آب برگردید و آن را ادامه دهید تا به پله ها برس((ید و از آن ب((ال بروی((د.
یک راهرو در زیر می بینید که می توانید به درون آن بپرید .سپس از پله ها بال بروی(د و م(ی بینی(د
که بازگشتید به جایی که اول خوک ها را کشتید.
ای((ن ب((ار مس((یر را ادام((ه دهی((د و در ج((ایی ک((ه دفع((ه قبل((ی از پل((ه ه((ای س((مت چ((پ پ((ایین رفتی((د و ۲
عدد  Shadow of Yharnamرا کشتید ،این بار مستقیم بروید و بای(د از ی(ک ردی(ف پل(ه ه(ای ب(زرگ
ب((ال بروی((د و البت((ه قاب((ل ذک((ر اس((ت ک((ه اینج((ا ه((م  ۳ع((دد از گ((روه مع((روف Shadow of Yharnam
حضور دارند که باید آن ها را با دقت بکشید!! بع(د از آن ه(ا ش(ما ی(ک زن س(فید پ(وش را م(ی بینی(د
که ایستاده است و کل فکر کنید نیست و کاری ب(ا او نداش(ته باش(ید )وی ملک(ه یارن(ام اس(ت و اینج(ا
اگر ربه هم به او بزنی(د غی(ب م(ی ش(ود و ت(اثیر ه(م ن(دارد .در آخری(ن مرحل(ه س(خت تری(ن س(یاهچال
بازی ایش(ان تلف(ی م(ی کن(د برایت(ان!!( .از پل(ه ه(ای مس(یر روب(رو ب(ال بروی(د و ی(ک ص(ندوق م(ی بینی(د
ک((ه  Iosefka’s Blood Vialرا از آن برداری((د .در مقاب((ل زن س((فید پ((وش چن((د پل((ه رو ب((ه پ((ایین م((ی
بینید و بعد از آن دربی می بینید ک(ه در آن ی(ک آسانس((ور وج((ود دارد .ای(ن آسانس((ور ش((ما را ب(ر م(ی
گردان((د ب((ه منطق((ه بس((یار نزدی((ک ب((ه ف((انوس  Mergo’s Loft: Middle Lanternو ی((ک می((انبر ب((رای
باس فایت است .دوباره با آسانسور بال برگردی(د و در روب(روی زن س((فید پ(وش و منطق(ه ای ک(ه وی
روی((ش ب((ه س((مت آن اس((ت از چن((د پل((ه ب((ال بروی((د و ب((از ه((م ی((ک آسانس((ور وج((ود دارد ک((ه س((وار آن
شوید و بال بروید .بعد از پیاده شدن از آن مسیر را کمی به جلو ادامه دهی((د ت((ا ک(ات س((ینی پخ((ش
شود و بعد از آن باس  Mergo’s Wet Nurseآغاز خواهد شد.

باس فایت :Mergo’s Wet Nurse
مسیرهای اصلی خط داستانی بلدب((ورن رو ب((ه پای((ان اس((ت و شکس((ت ای((ن ب((اس راه ورود ب((ه منطق((ه
مقابله نهایی را باز می کند Mergo’s Wet Nurse .چندین بازوی مختلف دارد که هر کدام هم یک
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شمشیر و تیغ کشنده دارند که از فاصله ای خیلی بیشتر از آن چیزی که فکرش را بکنید می توانند
به شما ضربه بزنند .اینجاس((ت ک(ه تم(ام تمری(ن ه(ای جاخ(الی دادن و  ..ک(ه در ک((ل ب(ازی داش(ته ای(د
همگی به کارتان می آیند .اینجا باید تا سر حد ممکن سریع باشید .این باس معمول با کمبوهای ۳
یا  ۴ضربه ای حمله م(ی کن((د .ف((رار از تم(ام اینه((ا ک(ار س((اده ای نیس((ت مخصوص((ا اگ(ر بخواهی(د ب((ه او
ضربه نیز بزنید که خب باید هم بزنید .باید به طور مداوم ف(رار کنی(د و گاه(ا در بی(ن ض(ربات وی ب(ه
سمت خود او غلت بزنید و بتوانید فرصت یک یا دو ض((ربه را کس(ب نمایی((د .اگ(ر در غل(ت زدن تبح(ر
ندارید حتما از یک سلح خیلی بلند استفاده کنی(د ام((ا ب((ه ط((ور معم(ول به(تر اس((ت بدانی(د ک((ه غل(ت
زدن و ضربه زدن با سلحی سریع راه به(تری اس(ت ک(ه خ((ب وق(ت بیش((تری ه(م م((ی گی((رد .همچنی(ن
می توانید مدام پشت سر او نزدیک وی بمانید و مدام خود را در این موقعیت قرار داده و با وجود
ضربه خوردن شما نیز ضربه های زیادی می زنید که مقدار زی((ادی از س((لمتی از دس((ت رفت((ه ش((ما را
باز می گردانند.
وقتی این کار را می کنید )م((دام پش((ت س((ر ب((اس م(ی ایس((تید( بع((د از م((دتی Mergo’s Wet Nurse
به هوا می پرد تا در منطقه دیگری فرود بیاید و نتوانید همیشه پشت سر او باشید .در این مواق((ع
ش((ما بای((د س((عی کنی((د ک(ه ب(ه ن(وعی او را تعقی((ب ک((رده و م(دام از حمل((ه ه(ای جاخ((الی دهی(د و غل(ت
بزنی((د .ای((ن ب((اس ی((ک حمل((ه خیل((ی وحش((تناک و و س((ریع دارد ک((ه ک((ل اس((تIداد و مه((ارت ش((ما در
جاخالی دادن را به چالش می کشد .بعد از احضار یک گوی بنفش رن((گ ،ص((فحه ب((ازی تاری((ک ش((ده
و  Mergo’s Wet Nurseک(امل دی((وانه م(ی ش((ود و م(دام چن(دین کل((ون از وی جل((وی ش(ما ظ(اهر م(ی
شوند و به شما ضربه می زنند که باید خیلی سریع تا ظاهر شدند ،غلت بزنید و جاخالی دهید .اما
همینطور باید نگذارید که این غلت زدن ها خیلی ش((ما را از پش((ت ب((اس دور کن((د و موقعیتت((ان را از
دست بدهید زیرا خیلی کارتان س((خت خواه((د ش((د و در ت((اریکی پی((دا ک((ردن دوب((اره او دش((وار اس((ت.
بهترین روش غل(ت زدن ای(ن اس(ت ک(ه همیش((ه حملت کل((ون ه(ای ب(اس را ب(ه جه(ت خ((ود Mergo’s
 Wet Nurseغل((ت بزنی((د .مج((ددا ب((اس آرام خواه((د ش((د و ب((ه ش((رایط ع((ادی ب((از خواهی((د گش((ت ک((ه
مبارزه را ادامه دهید .به غلت زدن و پشت او ماندن و ضربه زدن ادامه دهید تا نهایتا این ب((اس ب((د
قلق کشته شود .با کشتن او ی(ک قس(مت از  Umbilical Cordرا دری(افت م(ی کنی(د ک(ه یک(ی از مه(م
ترین آیتم های بازی در رقم زدن پایان اصلی و کامل بازی است.
حال باید فانوس  Wet Nurse’s Lunarium Lanternرا روشن کنید و در حقیقت این پایان مراحل
اصلی بازی است و بعد از این در مسیر داس(تانی ب((ازی تنه((ا ب(اس نه((ایی ب(اقی مان((ده اس((ت )ک(ه ت((ازه
می تواند باس نهایی هم در کار نباشید و همین مبارزه آخرین مبارزه بازی ب((وده باش((د( .م((ی توانی((د
ه(((ر ک(((ار ک(((ه مان(((ده اس(((ت انج(((ام دهی(((د و ب(((ه من(((اطق مختل(((ف و انتخ(((ابی مث(((ل Forsaken Castle
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 Cainhurstکه )هنوز برایتان توضیح نداده ایم( بروید ،با شخصیت های مختلف بازی دوب((اره ح(رف
بزنید ،مکان ها و آیتم های مخفی را کشف کنید ،شخصیت خود را ارتقا دهی(د و ی((ا س((راغ Chalice
 Dungeonها بروید زیرا که وقتی باس نهایی را بکش(ید خ((ود ب((ه خ((ود و مس(تقیم ب(ه نی((و گی(م پلس
ب((رده م((ی ش((وید .اکن((ون اگ(ر ب((ه منطق((ه  Hunter’s Dreamبرگردی(د م((ی بینی((د ک(ه آنج((ا ه(م مق((داری
متفاوت شده است ولی می توانید کارهای قبلی را در آن انجام دهید .فقط اگر بازی را بر طبق ای(ن
راهنما دنبال کرده اید حواستان باشد که به دروازه ای که پایین این منطق((ه اس((ت و قبل بس((ته ب((ود
و حال باز شده است نروید که به منطقه باس نهایی می رسید و فرصت اکتشاف  ۳منطقه انتخابی
بسیار عالی که هنوز توضیح نداده ایم را از دست می دهید .اما به هر حال این تصمیم شماس((ت و
می توانید که همینجا بازی را تمام کنید و به سراغ باس نهایی بروید.
برای  ۱۰۰درصد کامل بودن این راهنما در ادامه ۳ ،بخش انتخابی و باس های آن ها را توضیح م(ی
دهیم و سپس باس نهایی بازی و البته روش رسیدن به پایان "اص((لی" ب((ازی و "ب((اس نه((ایی واقع((ی".
 ۳قسمت انتخابی بعدی و باس های آن ها ش((امل  Forsaken Castle Cainhurstو ب((اس Martyr
 ، Logariusس((پس  Upper Cathedral Wardو ب((اس  Celestial Emissaryو نهایت((ا Temple of
 Despairو باس  Ebrietasهستند .به این ترتیب اکن((ون ب((ه ن((وعی ب((ه پای((ان خ((ط داس((تانی و مراح((ل
اص((لی داس((تانی ب((ازی در ای((ن راهنم((ا رس((یدیم و البت((ه در ای((ن مس((یر هم((ه راه ه((ای انتخ((ابی را ه((م
گفتیم ولی  ۳عدد باقی مان((ده ان((د ک((ه ه(م م(ی توانی((د آنه((ا را انج((ام دهی(د و ه(م م(ی توانی((د ب(ازی را
تمام کنید حتی بدون مب((ارزه ب((ا ب(اس نه((ایی و ج((وری ک((ه گ(ویی  Mergo’s Wet Nurseآخری((ن ب(اس
بازی بوده است.

Forsaken Cainhurst Castle
حال وقت آن است که قبل از این که بازی را تمام کنیم به بخش های انتخ((ابی بروی((م ت((ا ب((ازی را ب((ه
طور کامل تمام کرده باشیم .حال می خواهیم به  Forsaken Cainhurst Castleبرویم ک((ه چن((دین
آیتم ج(ذاب در آن وج((ود دارد و همچنی(ن م(ی توانی((د عض((و ی(ک ک((اوننت ش((وید .قبل در راهنم(ا ب((رای
شما توضیبح دادیم که از  Iosefka’s Clinicم((ی توانی((د  Cainhurst Summonsرا دری((افت نمایی(د.
سپس بایستی به فانوس ) Witch’s Abode Lanternکه باسی که غیب می شد و دو تا م(ی ش((د را
در اینج((ا کش((تیم( رفت((ه و بی((رون بروی((د Crazed Hag .ه((ا را بکش((ید .وق((تی پ((ایین م((ی آیی((د بای((د دو
عدد  Cleaver Bruteرا نیز بکشید .وقتی به پایین و محل تقاطع رسیدید یک عدد Cleaver Brute
دیگر را نیز که پرسه می زند بکشید .در این بخش یک ستون س(نگی ی(ا  stone pillarم(ی بینی(د ک(ه
وقتی به کنار آن بروید و بایس(تید ی(ک ک(ات س(ین پخ(ش م(ی ش(ود و ی(ک اراب(ه ب(ا اس(بی زیب(ا ب(ه کن(ار
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شما م(ی ای(د .ب(ه نزدی(ک درب کالس(که بروی(د ت(ا ب(ه س(مت قص(ر رهس(پار ش(وید و یک(ی دو ک(ات س(ین
دیگر را مشاهده نمایید .وقتی کنترل بازی را به دست گرفتید از پله ها بال بروی((د و از دروازه ب((زرگ
رد شوید و سمت چپ فانوس  Forsaken Cainhurst Castle Lanternرا روشن کنید.
این منطقه پر است از دش(منانی ب(ه ن(ام  Bloodlickerک(ه واقع(ا ترس(ناک و کری(ه هس(تند و ش(بیه ب(ه
ک((ابوس ه((ای فیل((م ه((ای ترس((ناک ژاپن((ی م((ی باش((ند! آنه((ا ه((م از جل((و و ه((م از پش((ت حمل((ه میکنن((د
بن(ابراین به(ترین راه ای(ن اس(ت ک(ه در کنارش(ان باش(ید .ب(رای رد ک(ردن حملت آنه(ا و ض(د حمل(ه بای(د
یک سلح خیلی سرسخت و محکم داشته باشد )ح(داقل ق ۸درج((ه ارتق(ا ب(افته باش(د و scaling ۲۵
 (statپس حواستان به این نکته باشد .این دشمنان مثل حشرات احمق پرش های کوتاه کوتاه م((ی
کنن((د و مس((خره ب((ه نظ((ر م((ی رس((ند ول((ی واقع((ا وحش((ی هس((تند و حملت قدرتمن((دی دارن((د و دامن((ه
حمل((ه ش((ان نی(ز بالس((ت .در س((مت چ((پ مق((داری بع((د از وارد ش((دن از دروازه ب((زرگ ،ی(ک ف((واره م((ی
بینید که می توانید چندین  Numbing Mistرا برداری(د .اینج(ا ی(ک  Bloodlickerب(ه ش(ما حمل(ه م(ی
کند و ممکن است  Bloodlicker ۳-۲دیگر نیز به شما حمله کنند اگر جلوتر بروید .کشتن چندتایی
آنها کار سختی است زیرا خیلی وحشی هستند و قدرتمند .سپس برگردی(د ب(ه ج(ایی ک(ه وارد ش(دید
و این بار به سمت راست حیا rکه یک ساختمان اس(ت بروی(د و از آنج(ا ی(ک Frenzied Coldblood
برداری((د .س((پس از س((مت چ((پ آن س((اختمان ب((ه مس((یر پ((ایین بروی((د ک((ه مانن((د ی((ک گ((ودال ب((زرگ در
وسط حیا rاست و اینجا یکی یک(ی  Snake Clusterه(ای روی م(خ را بکش(ید .س(پس در انته(ای ای(ن
بخ((ش  Tempering Blood Gemstoneرا برداری((د و در بخش((ی ک((ه از روی س((نگ ه((ای کوچ((ک ب((ال
می روید باید  Bloodlickerدیگری را که پایین می آید بکشید.
حال بروید به همان سمت فواره و کمی جل((وتر از آن س((اختمان اص(لی قص((ر را م(ی بینی(د ک(ه ب((ا چن((د
پل((((ه وارد قص((((ر م((((ی ش((((ود .قب((((ل از ورود ب((((ه قص((((ر در س((((مت راس((((ت پل((((ه ه((((ا )راس((((ت خودت((((ان(
ی((ک  Frenzied Coldbloodرا برداری((د .در س((مت چ((پ ه(م  ۴ع(دد  Numbing Mistوج((ود دارد ک((ه
توسط چندین  Bloodlickerنگهب(انی م(ی ش((وند و بای(د ب(ا دق(ت آنه(ا را یک(ی یک(ی تحری(ک کنی(د و ب((ه
عق((ب بکش((ید و کارش((ان را بس((ازید .ح((ال وارد قص((ر ش((وید و در اینج((ا چن((دین  Stone Ghoulرا م((ی
بینید که تا وقتی که خیلی نزدیکشان نشوید حمله نمی کنند و اگر باز دور شوید هم حمل((ه ش((ان را
متوق((ف م(ی کنن((د .در س((مت راس((تتان بع((د از ورود ب((ه س(الن قص(ر ی(ک  Madman’s Knowledgeرا
بردارید و در انتهای سمت راست هم یک  Reiterpallaschکه یک سلح گ(رم اس((ت ول((ی م(ی توانی((د
آن را در دست اصلیتان هم بگیری((د ،برداری((د .در س((مت چ((پ س((الن در انته((ای آن ه(م پش((ت س((تون
یک  Madman’s Knowledgeدیگر را بردارید .از پله های وسط سالن بال بروید و به سمت چپ و
راس(((ت ک(((ه در ه(((ر دو ط(((رف  Stone Ghoulق(((رار دارد حواس(((تان باش(((د .در راه(((روی ب(((ال در س(((مت
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راست  Blond Stone Chunkرا بردارید .از درب انتهای راهروی سمت راست درون اتاقی که میز و
ص((ندلی غ((ذاخوری و  ..دارد ،در س((مت چ((پ  ۴ع((دد  Quicksilver Bulletرا برداری((د .س((پس Stone
 Ghoulها را بکشید و سمت راست اتاق یک صندوق می بینید که ست لباس  Noble Dressدر آن
قرار دارد .در س(مت دیگ(ر ات((اق تنه(ا ی((ک درب خروج(ی م(ی بینی((د ک(ه ب((ه ی(ک پل((ه ه(ا م(ی رس((د و ب((ال
بروید و در بالی پله ها اگر مسیر مستقیم را جلو بروید یک  Gargoyleبه شما حمله می کند .پس
جلو نروید و از کنار این بخش از پله ه(ایی ک(ه س((مت راس(ت م(ی بینی(د ارام ب(ال بروی(د ت(ا بتوانی(د از
پشت به  Gargoyleحمله کنید.
سپس مقداری جلوتر یک  Gargoyleدیگر هم ب((ه ش(ما حمل((ه م(ی کن(د ک(ه ک(ارش را بس((ازید .س((پس
مس((یر را ب((ه س((مت ب((ال ادام((ه دهی((د و از پل((ه ه((ای پی((چ خ((ورده دور س((اختمان ب((ال بروی((د .اینج((ا ی((ک
دش(((من دیگ(((ر را بکش(((ید و  Blood Stone Chunkرا برداری(((د .برگردی(((د پ(((ایین و در بخش(((ی ک(((ه دو
دشمن را کشتید تنها یک مسیر را می بینید که باید به آن بروید .سپس از چند پله بال م((ی روی((د و
بای((د ی((ک  Swordsmithرا بکش((ید .س((پس مس((یر را ادام((ه دهی((د ام((ا جل((وتر ب((ه ج((ای ای((ن ک((ه مس((یر
مستقیم را ادامه دهید به سمت راست بروید و چند  Gargoylesرا بکشید تا پاداش خ((وبی بگیری((د
و ست لباس زیبای جلد یا  Executioner attire setرا بردارید .سپس وارد اتاقی شوید که قبل تر
ب((ه س((مت راس((ت آن آم((دیم و اینج((ا چن((د  Stone Ghoulرا شکس((ت دهی((د .در ص((ندوقی ک((ه س((مت
چپ می بینید  Vileblood Registerرا برداری(د و ی(ک می(انبر را ب(از کنی(د .ح(ال در ات(اق از پل((ه ه(ایی
که می بینی((د ب((ال بروی((د و ی(ک  Swordsmithدیگ(ر را شکس((ت دهی((د .در گوش((ه ای((ن منطق((ه Blood
 Stone Chunkرا بردارید .و سپس دور کل ای((ن منطق((ه را بزنی((د و هم((ه دش((منانی ک(ه ب((الی نردب((ان
ایستاده اند و به ش(ما تی((ر پرت(اب م(ی کنن(د را بکش((ید .اینج((ا دنب((ال ی((ک شکس(تگی کوچ(ک در پنج((ره
بگردید که می توانید از آن پایین پریده و روی یک بالکن بیافتید و مسیر باریک را ادامه دهید تا به
ات((اق س((مت چ((پ ات((اق قبل((ی دسترس((ی یابی((د و آخری((ن قطع((ه س((ت لب((اس  Executioner’s setرا
بردارید .در سمت دیگر این اتاق هم  ۳بخش از ست لباس زیبای  Knight’s attire setوجود دارند
که آنها را نیز بردارید )بازی تبدیل شد به  .(Fashionborneبرگردید بیرون و از آنجا پایین روی یک
لبه باریک که می بینید بپرید.
مسیر پشت بام را ادامه دهی((د ت((ا س((مت چ((پ وارد ی((ک درب ش((وید .در س((مت راس((ت منطق((ه بع((دی
پش((ت ب((ام Kin Coldblood ،را برداری((د ام((ا مراق((ب باش((ید زی((را ی((ک  Gargoyleحمل((ه م((ی کن((د .از
نزدیکترین دربی که می بینید وارد شوید و دستگیره را بکشید و از نردبان سمت راست درست قبل
پل((ه ه((ا اس((تفاده کنی((د .در ب((الی پل((ه ه((ایی ک((ه س((مت چ((پ م((ی بینی((د از ص((ندوق Warm Blood
 Gemstoneرا بردارید .راهروی سمت چپ این صندوق را دنبال کنید و در سمت دیگ((ر راه((رو ،ارام
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و قب((ل از ف((رار ک((ردن Imp ،را بکش((ید .در پش((ت ب((ام ب((الی پل((ه ه((ای ای((ن بخ((ش ۳ ،ع((دد Gargoyle
وج((ود دارن((د ک((ه از ایت((م لب((اس  Knight’s Wigمح((افظت م((ی کنن((د .از س((مت راس((ت ای((ن پش((ت ب((ام
پایین پریده و اینجا تکه هایی از پشت بام های باریک که مانند یک پل عم(ل م(ی کنن(د وج(ود دارن(د
ک((ه از روی آنه((ا بگذری((د .جل((وتر م((ی بینی((د ک((ه ی((ک بخ((ش دیگ((ر در س((مت چپت((ان ق((رار دارد ک((ه م((ی
توانید روی آن پایین بپرید .همینطور مسیر را ادام(ه دهی(د و ب(ه تنه(ا راه ه(ایی ک(ه وج(ود دارد ادام(ه
بدهید و پایین بپرید تا به پشت بامی دایره ای شکل برسید و از روی آن به روی ی(ک پ(ل واقع(ی ک(ه
پایین تر می بینید بپرید .در س(مت چ(پ پ(ل  Kin Coldbloodرا برداری(د و جل(وتر از ی(ک نردب(ان ب(ال
بروی((د و  Bold Hunter’s Markرا برداری((د .اینج((ا ی((ک مس((یر ط((ولنی ش((یبدار ک((ه ب((ه ب((ال م((ی رود را
مشاهده می کنید که انتهای آن به باس این بخش می رسد .مسیر شیبدار را بال بروید تا نهایتا ب((ه
محل باس فایت  Martyr Logariusبرسید.

باس فایت Martyr Logarius
این باس فایت به شما  Crown of Illusionsرا خواهد داد و یکی از ماموریت های ط(ولنی ب(ازی را
به اتمام خواهد رساند Martyr .دو نوع حمله از راه دور یا  projectile attackدارد و شما بای((د زود
بفهمید که قصد دارد کدام یک را انجام دهد .اگر باس یک چرخش سریع انجام داد وی یک small
 projectileش((لیک م((ی کن((د و م((ی توانی((د پش((ت یک((ی از س((تون ه((ا ک((اور بگیری((د .اگ((ر وی ش((روع ب((ه
چرخ(ش آرام ک(رد وی قص(د دارد ی(ک ش(لیک ب(زرگ داش(ته باش(د و ق(ایم ش(دن زی(اد مفی(د نیس(ت .ب(ه
جای آن ،شروع به حرکت به سمت باس کنید و از بین ش(لیک ه(ا جاخ(الی دهی(د و س(ریع ب(ه پش(ت
او برسید زیرا آنجا کامل امن است .البته مراقب باشید زیرا وقتی که نزدیک او باشید وی از حملت
نزدیک هم استفاده می کند .همچنین شما می توانید ش(لیک ه(ای وی را ب(ا ض(ربه ب(ه زدن ب(ه س(لح
هایی که روی زمی(ن ک(ار م(ی گ(ذارد و از آنه(ا ش(لیک م(ی کن(د ،قط(ع کنی(د .ای(ن ب(اس را ب(ه راح(تی م(ی
توان گیج یا اصطلحا  stunکرد .اگر برای این کار با  Bloodlickerها مشکلی نداشته ای(د اینج((ا ه(م
می توانید این کار را انجام دهید .وقتی باس سلحش را به زمین می کوبد ی(ک حمل(ه دامن(ه دار ب(ه
سمت شما می اید و سپس وی مقداری ق(درتش را جم(ع م(ی کن(د و در ای(ن ف(از ق(وی ت(ر م(ی ش(ود ت(ا
ضربه زدن به او سخت تر باشد .در این حالت دو حمله است که باید حواستان به آنها باشد .وق(تی
دیدید باس به هوا بپرید بلفاص(له جاخ(الی ندهی(د و مق(داری ص(بر کنی(د قب(ل از چن(د ب(ار غل(ت زدن
در یک خط .اگ(ر دیدی((د وی ب((ه اس((مان رف(ت و ایس(تاد ،ص(بر کنی(د ت(ا ش((روع ب(ه حرک(ت کن(د و س((پس
سریعا غلت بزنید و ترجیح((ا پش((ت ک((اور بروی((د .وق(تی وی را شکس((ت دادی(د ف((انوس را روش(ن کنی((د.
اگ((ر دوس((ت داری((د ب((ه  Vilebloods covenantملح((ق ش((وید اکن((ون وقت((ش اس((ت .ت((اج Crown of
 Illusionsرا نزدی((ک ص((ندلی پادش((اهی ب((ر س((ر بگذاری((د و س((پس ک((ات س((ینی م((ی بینی((د و درب((ی را
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مشاهده می کنید .وارد شوید و از پله های طولنی بال بروید .در اینجا فانوس دیگ((ر را س((مت چ((پ
روشن نمایید .در سمت راست ی(ک می(ز را پی(دا کنی(د و از آنج(ا  Unopened Summonsرا برداری((د.
س((پس ب((ه نزدی((ک ص((ندلی پادش((اهی روی((د و زان((و بزنی((د ت((ا ب((رای پیوس((تن ب((ه  Vilebloodsن((زد ملک((ه
قس(((م ی(((اد کنی(((د و  Cainhurst Badgeو همینط(((ور  Corruptionرا ب(((ه هم(((راه Respect gesture
دریافت نمایید .کارمان اینجا تمام است .حال اگر می خواهید ادام((ه دهی((د وقت((ش اس((ت ب((ه Upper
 Cathedral Wardبرویم.

 Upper Cathedral Wardب[[[[ه س[[[[مت ب[[[[اس ف[[[[ایت Celestial
Emissary
 Upper Cathedral Wardیک((ی از بخ((ش ه((ای معرک((ه انتخ((ابی ب((ازی اس((ت ک((ه راه((ش از Healing
 Church Workshopاس(((ت ول(((ی بای(((د قبل هم(((انطور ک(((ه در بخ(((ش مرب(((وطه توض(((یح دادی(((م کلی(((د
ورودش را از  Yahar’gul, Unseen Villageبرداش(((ته باش(((ید .ب(((ا داش(((تن ای(((ن کلی(((د از Cathedral
 Wardس((وار آسانس((وری ش((وید ک((ه بع((د از کش((تن  Blood-starved Beastب((از م((ی ش((ود .مراق((ب
باشید زیرا همان طور که می دانید و قبل نیز به اینجا آم((ده ای(م و توض((یح داده ای((م ،ب((ه مح((ض ای((ن
که بال میرسید یک  Wheelchair Blunderنشسته و با مینی گان شما را به رگبار می بن(دد .س(ریعا
به کنار او رفته و وی را بکشید .از پله ها بال بروید و به پلی که بی((رون ق((رار دارد نگ((اه کنی((د .در آن
س(((مت پ(((ل چن(((د  Henchmenهس(((تند ک(((ه دو ت(((ا از آن ه(((ا مسلس(((ل دارن(((د .م(((ی توانی(((د آرام آرام و
مخفیانه از پل رد شوید یا این که آن ها را یکی یکی به سمت خود بکشید و خلصه ای((ن ک((ه ب((ه ه((ر
طریق((ی بای((د تم((ام انه((ا را بکش((ید .ح((ال در  Healing Church Workshopهس((تید .در ابت((دا از پل((ه
هایی که در اتاق است ب((ال بروی((د و در طبق((ه ب((ال  Henchmanو  Wheelchair Blunderرا بکش((ید.
روی بالکن بروید و اینج(ا  Bruteو  Henchmanرا بکش(ید .ب(الکن را دور زده و از نردب(ان ب(ال بروی(د.
در طبق((ه بع((دی درون ات((اق دو ع((دد  Wheelchair Blunderب((ا ات((ش ان((داز و ی((ک  Henchmanق((رار
دارند که آنها را بکشید و پش(ت آنه((ا ی(ک درب م(ی بینی((د ک((ه قبل نم((ی توانس((تیم وارد آن ش((ویم زی((را
کلید را نداشتیم ولی حال وقتش است که به  Upper Cathedral Wardوارد شویم.

Upper Cathedral Ward
اولین نکته در این منطقه موس((یقی معرک((ه اش اس(ت ک(ه واقع((ا خ((اص و عجی(ب اس((ت .بع((د از ورود
مقداری جلوتر  Squid Lizardرا بکشید .می توانید ارام به پشتش بروی((د و قب((ل از ای((ن ک((ه واکن((ش
نشان دهد کارش را بسازید .از پله ها بال رفت((ه و ب((ه س(مت چ((پ بروی(د و نزدی((ک دروازه ای ک(ه م(ی
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بینید  Blue Elixirرا بردارید .در اینجا دو  Gravekeeperاز روی پ(ل باری(ک ب(ه س((مت ش(ما م(ی این(د
که از قبلی ها در مناطق قبلی سرسخت تر و قوی تر هس((تند .ص(بر کنی((د ت((ا آنه(ا ک((ه در ح((ال گش(ت
زنی هستند برگردند و آرام به پش((ت یک(ی بروی(د و آنه(ا را ج(دا ج(دا بکش((ید .س(پس در انته(ای پ(ل ۳
عدد  Squid Lizardدیگر را بکشید و فانوس  Upper Cathedral Ward Lanternرا روشن نمایید.
از پله های روبرو بال بروید و باید با تعدادی  Squid Lizardدیگر مبارزه کنید که دوتای آنها در بال
هستند و یک گروه چندتایی از آنها در سمت راست قرار دارند و نزدی(ک آنه(ا  Great Lake Runeرا
بردارید .در سمت دیگر این مس(یر چن(دین ع(دد دیگ(ر از همی(ن دش((منان را بکش(ید و ی(ک Frenzied
 Coldbloodرا برداری((((د .ح((((ال مس((((یر اص((((لی را ادام((((ه دهی((((د .ب((((ه س((((مت چ((((پ پل((((ه ه((((ا بروی((((د و
چن((د  Crazed Crowرا بکش((ید .ح((ال از پل((ه ه((ا ب((ال بروی((د ت((ا در ب((الی آن ه((ا ب((ا ی((ک Gravekeeper
مب((ارزه نمایی((د .در ات((اق بع((دی ی((ک  Infectedوج((ود دارد .حواس((تان باش((د ک((ه ای((ن دش((منان بس((یار
خطرناک هستند و با دقت وی را شکست دهید .بع((د از شکس((ت وی م((ی توانی((د س((ت لب((اس Choir
 Garbرا برداری((((د .وارد درب((((ی ک((((ه م((((ی بینی((((د ش((((ده و ب((((ه س((((مت پ((((ایین س((((الن بروی((((د و س((((مت
راس(((((((ت Knowledge

 Madman’sرا برداری(((((((د .در اینج(((((((ا وق(((((((تی برم(((((((ی گردی(((((((د ک(((((((ه بروی(((((((د،

یک  Netherbeastبه شما حمله می کند .او را کش((ته و ب((ه انته(ای دیگ(ر س((الن بروی((د و از درب وارد
شوید.
در اتاق بعدی باز هم یک  Infectedلعنتی وجود دارد .او را کشته و درب ب((زرگ س((مت راس((ت را ب((از
کنید .مجسمه ای که اینجا می بینید به شما یک ح((الت و اس((تایل جدی((د ب((ه ن((ام  Make Contactرا
م((ی ده((د .برگردی((د و ب((ه انته((ای راه((رو بروی((د و از س((مت دیگ((ر ات((اق ب((زرگ عب((ور کنی((د و درب س((مت
راس((ت را ب((از نمایی((د .از پل((ه ه((ا پ((ایین رفت((ه و اینج((ا  ۴ع((دد  Netherbeastظ((اهر م((ی ش((وند ک((ه در
ت((اریکی هس((تند و اینج((ا  Shining Coinsو  Torchو  Hand Lanternب((ه دردت((ان م((ی خورن((د .وق((تی
هم((ه آنه((ا را کش((تید ب((ه انته((ای ای((ن س((الن رفت((ه و  Ritual Bloodرا دقیق((ا کن((ار درب((ی ک((ه م((ی بینی((د
بردارید .فعل از این درب بزرگ وارد نشوید .به سمت راس((ت پل((ه ه((ایی ک((ه از آن پ((ایین آم((دیم نگ((اه
کنید و یک درب دیگر می بینید .خیلی سریع وارد آن ش((وید و بدوی((د ت((ا  Impرا قب((ل از ای((ن ک((ه ف((رار
کند بکشید .در اتاق بعدی ی(ک  Infectedنی(ز وج((ود دارد .بع(د از کش(تن آن ،از نردب((ان ب(ال بروی(د و
وارد درب س(((مت راس(((ت ش(((وید )ن(((ه درب گوش(((ه ای( و ی(((ک  Infectedدیگ(((ر را بکش(((ید .اینج(((ا م(((ی
توانی((د  ,Blue Elixir, Blindfold Capدو ع((دد  Madman’s Knowledgeو دو ع((دد  Pearl Slugرا
بردارید و یک درب را باز کنید تا میانبری ایجاد شود .برگردی((د ب(ه ات(اق دارای نردب((ان و ح(ال ب(ه درب
گوشه ای بروید.
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اینجا دو عدد دیگر  Infectedرا به درک واصل کنید )کار سختی است( و کلی(د  Orphanage Keyرا
برداری((د .ح(ال برگردی(د ب(ه ات(اق اص(لی و وارد درب س(مت راس(ت ش((وید ت(ا خ((ود را درون ی(ک راه(روی
دیگ((ر بیابی((د .ی((ک  Infectedدیگ((ر را بکش((ید و  Cosmic Eye Watcher Badgeرا برداری((د ک((ه آیت((م
های جدید را در فروشگاه باز می کند .ح(ال یادت(ان اس(ت ک(ه کم(ی قب(ل گف(تیم فعل وارد درب ب(زرگ
نش(وید )چ(ون کلی(دش را نداش(تید( .ح(ال ب(ه آنج(ا بروی(د و ب(ا کلی(د  Orphanage Keyک(ه داری(د م(ی
توانید آن را باز نمایید .در اینجا  Frenzied Coldbloodرا بردارید و یک دستگیره را می بینید که با
کشیدن آن یک میانبر عالی دیگر باز می شود .پشت سرتان پله هایی می بینید که به سمت راست
و ب(((ال م(((ی رون(((د .از آنه(((ا ب(((ال رفت(((ه و ب(((از ه(((م مس(((یر را ادام(((ه دهی(((د و ی(((ک  Cranium Creatureرا
شکست دهید .اگر وارد اتاق یا محوطه روبرو شوید یک باس فایت ب(ه ن(ام  Celestial Emissaryرا
پیش رو خواهید داشت.

باس فایت Celestial Emissary
کشتن این باس پاداش خ(وبی ب(ه ن(ام  Communion Runeرا ب(ه ش(ما م(ی ده(د پ(س انگی(زه داش(ته
باش((ید! پیچی(دگی ای(ن ب(اس ف(ایت ب(ه خ(اطر کل(ی  Cranium Creatureاس((ت ک(ه کن((ار ب(اس هس(تند
)یاد  Romافتادید ،ن(ه (Iو ب(اس بی(ن آته(ا ق(ایم م(ی ش(ود .ش(روع ب(ه حمل(ه ب(ه آنه(ا کنی(د ت(ا س(رانجام
ببینید که خط سلمتی باس دارد کم می شود و اینجا باس را پیدا کرده اید .بعد از این که مق((داری
باس را زدید وی تIییر شکل می دهد و وقتی که دارد این اتفاق م(ی افت(د از پل(ه ه(ا ب(ال بروی(د و ب(ه
سمت بالکن بروید و از انتهای بالکن به روی لب(ه پ(ایینی بپری(د .ای(ن ک(ار موج(ودات دور ب(اس را گی(ج
می کند و به این سمت می آیند و شما سریعا به سمت ب(اس رفت(ه و او را تنه(ا گی(ر بیاوری(د و ب(ه آن
ضربه بزنید .می توانید هر چند بار این تاکتی(ک را اس(تفاده کنی(د ت(ا س(رانجام Celestial Emissary
را شکست دهید.
ح(ال موض((وع ج(دی ت(ر م(ی ش(ود .تنه(ا ی(ک ب(اس انتخ(ابی دیگ(ر بی(ن ش(ما و پای(ان ب(ازی و ای(ن راهنم(ا
وجود دارد که  Ebrietasنام دارد .بعد از شکست  Celestial Emissaryدر همان منطقه دنبال یک
پنجره شیشه ای خیلی بزرگ در بالی این منطقه بگردید و آن را بشکنید .وارد منطق(ه جدی(د ش(وید
و در مسیر  Squid Lizardرا بکشید .مسیر را تا انتهای سمت راست دنب(ال کنی(د ت(ا ج(ادوی A Call
 Beyondرا برداری(((د .در آخ(((ر ای(((ن بخ(((ش دو ع(((دد  Cranium Creatureوج(((ود دارن(((د ک(((ه آن ه(((ا را
بکشید و سوار آسانسور ش(ده و پ(ایین بروی(د ۳ .ع(دد دیگ(ر  Squid Lizardرا شکس(ت دهی(د .وق(تی
آماده بودید  Altar of Despairرا فعال کنید تا وارد باس فایت هیجان انگیزی شوید.
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باس فایت Ebrietas, Daughter of the Cosmos
 Ebrietas, Daughter of the Cosmosمعنای واقعی تاکتیک "پشت سر باس بایس(ت" م(ی باش(د!
یعن((ی در حقیق((ت اگ((ر پش((ت او نایس((تید خیل((ی راح((ت کارت((ان تم((ام م((ی ش((ود .ای((ن ب((اس ف((ایت اص((ل
آس(ان نیس(ت Ebrietas .ض(ربات مرگب(اری م(ی زن(د و خیل(ی ه(م س(ریع حرک(ت م(ی کن(د و جابج((ا م(ی
شود بنابراین پشت سر وی ایستادن کار سختی است .همیش(ه بای(د مق(داری ق(درت ب(دنی را در ای(ن
مبارزه نگاه دارید تا بتوانید واکنش سریعی نشان دهید .این باس یک حمل(ه خیل(ی مرگب(ار ج(ادویی
دارد که باید خیلی مراقب آن باشید زیرا ب(ا ی(ک ض(رب م(ی ت(وان کارت(ان را بس(ازد .اگ(ر دیدی(د ک(ه وی
دستش را بال برد خیلی سریع چن(دین ب(ار پش(ت س(ر ه(م غل(ت بزنی(د و دور ش(وید ت(ا ب(ه ش(ما ض(ربه
نزند .سعی کنید همیشه پشت سر او باشید و ب(ه وی ض(ربه بزنی(د و وق(تی وی ج(ایش را ع(وض ک(رد
سریعا با غلت زدن از حملت وی جاخالی دهید و با همان غلت زدن ها به مسیر رسیدن مج(دد ب(ه
پش(((ت وی بروی(((د .بع(((د از شکس(((ت دادن ای(((ن ب(((اس  Great Isz Chaliceرا دری(((افت م(((ی کنی(((د و
ب((ه  Altar of Despairنی((ز دسترس((ی م((ی یابی((د ک((ه م((ی توانی((د در آن Annalise, Queen of the
 Vilebloodsرا در صورتی که کشته شده است زنده کنید .حال تنها و تنها یک بخ((ش انتخ(ابی دیگ(ر
باقی مانده است که البته باس فایت ندارد ولی بسیار مهم و البته چالش برانگیز است.
اگ((ر م((ی خواهی((د ای(((ن بخ(((ش را نی((ز اکتش((اف ک(((رده باش(((ید و هی((چ چی((زی در ب(((ازی ب(((اقی نگذاش(((ته
باش(ید ،ب(ه ف(انوس  Mergo’s Loft: Middle Lanternس(فر کنی(د .از ات(اق بی(رون بیایی(د و از پل(ه ه(ا
بال بروید .سمتر است در گوشه ای(ن بخ(ش ی(ک آسانس(ور قفس(ی م(ی بینی(د! س(وار آن ش(وید ک(ه ب(ه
پایین می رود ولی در بین راه یک بخش باز می بینید که می توانید از آسانسور روی آن بپری(د .ای(ن
کار را انجام دهید ت(ا ب(ه بخش(ی جدی(د برس(ید .مس(یر را ادام(ه دهی(د ت(ا نهایت(ا ب(ه ی(ک ص(ندوق دارای
یک  Infected Organبرسید .وقتی از تنها مسیری که می بینید بی(رون بروی(د بای(د بدانی(د ک(ه اینج(ا
ی((ک  Brain Trustلعن((تی انتظارت((ان را م((ی کش((د .وی را ب((ا دق((ت بکش((ید و متاس((فانه بای((د بگ((ویم دو
ع(دد  Brain Trustدیگ(ر نی(ز وج((ود دارن((د ک(ه به(تر اس((ت س(عی کنی(د مخفی((انه و از پش((ت ایت(م ه((ای
بزرگی که در این بخش هستند از کنارشان عبور کرده و وارد اتاق ساختمان روبرو شوید .اینج((ا ی((ک
حف(((ره وس((ط ات((اق م((ی بینی((د و آن س((متش ی((ک  Brain Trustدیگ((ر وج(((ود دارد .اینج((ا ناچ(((ارا بای((د
حتم((ا  Sedativeبخوری((د ت((ا اس((یر جن((ون ای((ن دش((من لعن((تی نش((وید .از درب((ی ک((ه وارد ش((دید فاص((له
بگیری((د و ب((ه س((مت چ((پ بروی((د ت((ا لاق((ل از دی((د دش((منان بی((رون ک((ه مخفی((انه ردش((ان کردی((د خ((ارج
ش((وید .در اینج((ا بای((د عنکب((وت ه((ایی ک((ه ص((ورت انس((ان دارن((د را بکش((ید .بع((د از کش((تن آنه((ا از روی
تخته باریک به آن سمت اتاق بروید ) Brain Trustرا بی خیال شوید( و سریعا از درب وارد شوید و
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مسیر را ادامه دهید تا به یک اتاق برسید که می بینید یک گ(ودال در آن وج(ود دارد .مراق(ب باش(ید
هنوز در گودال نیافتید.
جل(((و بروی((د و ی((ک دس(((تگیره را فع((ال نمایی((د ت((ا  Mother (Frenzy) Brainپ((ایین بیافت((د )بع((دا ب((ه
س((راغش خ((واهیم رف((ت( .ح((ال برگردی((د و ب((ه داخ((ل گ((ودال بپری((د .مس((یر را ب((ه س((مت بازگش((ت ب((ه
ف((انوس  Mergo’s Loft: Middle Lanternادام((ه دهی((د و از روی پل((ی ک((ه ب((ه س((مت مح((ل ب((اس
ف((ایت  Micolashم((ی رود عب((ور ک((رده و از پل((ه ه((ایی ک((ه س((مت چ((پ م((ی بینی((د پ((ایین رفت((ه و از پل((ه
های بعدی که به آنها می رسید نیز پایین بروید و به سمت جلو پیشروی کنید و از مه خارج شوید.
از پله های پیچ خورده پایین رفته تا به یک تقاطع برسید .ابتدا مسیر ادامه پله ها را پ(ایین بروی(د و
چند  Tiny Gentو ی(ک  Lady Gentرا بکش(ید و  Moon Runeو تع(دادی  Sedativeرا برداری(د .ب(ه
تقاطع برگردید و حال به سمت چپ بروید .این مسیر را ادامه دهید تا دوباره وارد مه ش(وید .دقیق(ا
مس((یر مس((تقیم را ادام((ه دهی((د و بع((د از دو س((ری پل((ه ه((ا ک((ه از آنه((ا پ((ایین رفتی((د ب((ه س((مت راس((ت
بپیچی((د .ح((ال بچس((بید ب((ه دی((وار س((مت چپت((ان و آن را دنب((ال کنی(د ت(ا بتوانی((د در م(ه مت((وجه ی(ک راه
کوچک باریک که در دیوار وجود دارد شوید و در این راه مق(داری جل(وتر ی(ک دروازه را ب(ا کلی(دی ک(ه
قبل از شکس((ت  Micolashب((ه دس((ت آورده بودی((د ب((از کنید.مس((((یر را بع((د از دروازه دنب((ال کنی((د و
مقداری جلوتر  Madman’s Knowledgeو یک  Damp Bloodtinge Gemرا بردارید .از پله ها بال
رفته و آنجا  ۴عدد  Great One’s Wisdomو یک  Arcane Damp Blood Gemرا خواهی(د ی(افت.
به طور نرمال شما در اینجا باید اکنون توس(ط ی(ک  Brain Trustدی(وانه ش(ده بودی(د ول(ی دس(تگیریه
ای که قبل تر کشیدید شما را از دید او خارج کرده است.
از لبه اینجا پایین بپرید و اینجا یکی از ب(ا ارزش تری(ن آیت(م ه(ای ک(ل ب(ازی را خواهی(د ی(افت ک(ه تنه(ا
همین یک عدد در هر بار بازی در خط داستانی وجود دارد .این آیتم  Blood Rockن(ام دارد و ب(رای
ارتقای سلح به درجه ق ۱۰آن را نیاز داری(د .از قس(متی ک(ه ب(از اس(ت ب(ه روی پ(ل زیری(ن پری(ده و م(ی
بینی((د ک((ه دوب((اره ب((ه قص((ر بازگش((ته ای((د .از پل((ه ه((ای روب((رو ب((ال بروی((د ت((ا ب((ه ی((ک ات((اق ب((زرگ برس((ید.
سمت چپ دو عدد عنکبوت را بکش(ید .همچنی(ن جل(وتر را ب(ا دق(ت نگ(اه کنی(د و ی(ک  Brain Trustو
یک صندوق می بینید .با آرامی  Brain Trustلعنتی را دور بزنید و از صندوق  Choir Bellرا بردارید
و سپس مجددا آرام از ای(ن ج(ا خ(ارج ش(وید .برگردی(د ب(ه ف(انوس  Mergo’s Loft: Base Lanternو
داخل قصر جلوتر بروید .ب(ا آسانس(ور ب(ال بروی(د و س(پس از پل(ه ه(ایی ک(ه میبینی(د پ(ایین رفت(ه ت(ا ب(ه
اتاقی که حفره در وسط آن بود برسید .حال در تاریکی یک اسانسور قفسی می بینید که ش(ما را ب(ه
پایین می برد و انگار که در یک سیاهچال هستید که اصل زمین ندارد ولی پیاده ش((وید و م(ی بینی(د
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که م(ی توانی(د راه بروی(د .جل(وتر  Mother (Frenzy) Brainرا ک(ه قبل ب(ا کش(یدن دس(تگیره ب(ه پ(ایین
افتاده بود پیدا می کنید.
یکی از نکات مخفی بسیار جالب بازی در اینجاست که باعث می شود یک(ی از مه(م تری(ن آیت(م ه(ای
ب((ازی را بگیری((د .قب((ل از ای((ن ک((ه ه((ر ض((ربه ای ب((ه  Mother (Frenzy) Brainبزنی((د ح((الت ی((ا هم((ان
 Gestureبا نام  Make Contactرا جلوی او اجرا کنید و بگذارید تا شخص(یتتان  ۴۰ت(ا  ۵۰ث(انیه در
این حالت بماند و می بینید که یک ایتم ارزشمند یعنی درجه آخر و قوی ترین  Runeگرفتن blood
 echoهای بیشتر با نام  moonکه با فعال کردن آن ق blood echo %۳۰می گیرید )از نظر بنده
مهم ترین آیتم کل بازی است زیرا بلد اکوها در این بازی همه چیز هستند و این که از یک دش((من
یک سوم بیش(تر بلد اک(و بگیری(د خیل(ی ارزش(مند اس(ت( ب(ه ش(ما داده م(ی ش(ود .س(پس ب(ه Mother
 (Frenzy) Brainضربه بزنید تا کشته شود .او مبارزه نمی کند و نهایتا با کشتن آنLiving String ،
را دریافت می کنید.
دیگر همه چیز تم(ام اس(ت )ن(ه ای(ن ک(ه بی(ن م(ن و ش(ما ،بلک(ه در ب(ازی!( و کوچک(ترین ک(اری در ب(ازی
ب(اقی نمان(ده اس(ت )اگ(ر طب(ق راهنم(ا آم(ده باش(ید( .ح(ال بای(د ب(ه ه(انترز دری(م برگردی(د ت(ا یک(ی از ۳
پایان بازی را رقم بزنید .در انتها نحوه رسیدن به هر  ۳پایان را توضیح خواهیم داد.

روش دست یافتن به  3پایان مختلف بازی
حتم((ا م((ی دانی((د ک((ه بلدب((ورن  ۳پای((ان دارد و ن((ه دو پای((ان .در ی((ک پای((ان ب((اس آخ((ر هم((ان Mergo’s
 Wet Nurseاس((ت .در یک((ی ب((اس آخ((ر  Gehrman, the First Hunterاس((ت و در آخ((ری علوه ب((ر
 Gehrman, the First Hunterیک باس نهایی با نام  Moon Presenceهم خواهید داشت.
وقتی بعد از انجام تمام کارهای قسمت قبلی به هانترز دریم برگردی(د م(ی بینی(د ک(ه دروازه ک(وچکی
ک(ه در بخ(ش پ(ایین ای(ن منطق(ه ب(ود و از اول ب(ازی بس(ته ب(ود اکن(ون ب(از اس(ت و وق(تی مق(داری جل(و
بروید می بینید ک(ه  Gehrman, the First Hunterروی ص(ندلی نشس(ته اس(ت و بای(د ب(ا او ص(حبت
کنید.
بلدب((ورن در پای((ان ب((ازی ب((ه ش((ما ی((ک انتخ((اب م((ی ده((د ب((ه مانن((د عن((اوین س((ولز ک((ه ای((ن انتخ((اب ب((ر
اساس قبول کردن یا رد کردن درخواس(تی اس(ت ک(ه در انته(ای ب(ازی Gehrman, the First Hunter
از ش(ما دارد .اگ(ر ح(رف وی را قب(ول کنی(د پای(ان اول ب(ازی رق(م م(ی خ(ورد ک(ه دیگ(ر ب(اس ف(ایتی وج(ود
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ندارد و دمویی می بینید .اگر قب(ول نکنی(د آن وق(ت بای(د ب(ا خ(ود  Gehrman, the First Hunterب((ه
عنوان باس نهایی مبارزه کنید تا پایان دوم بازی رقم بخورد.
ام((ا پای((ان س((ومی ه((م در ک((ار اس((ت .اگ((ر ش((ما ی((ک س((ری کاره((ای خ((اص را در ط((ول ب((ازی انج((ام داده
باش((((ید بع((((د از مب((((ارزه ب((((ا  Gehrman, the First Hunterی((((ک ب(((اس نه((((ایی دیگ((((ر یعن(((ی Moon
 Presenceظ(((اهر م(((ی ش(((ود و پای(((ان س(((وم ب(((ازی را خواهی(((د دی(((د .ای(((ن مطل(((ب رس(((ما پ(((ر اس(((ت از
اسپویلرهای بسیار شدید که خب البته می دانید دیگر ! ناسلمتی راهنمای بازی است!
ب((رای رس((یدن ب((ه پای((ان س((وم ب((ازی ش((ما بای((د در ط((ول ب((ازی ح((داقل  ۳ع((دد از  ۴ع((دد ایت((م Third
 Umbilical Cordموجود در بازی را جمع کرده باشید .به صورت زی((ر م((ی توانی((د ای((ن آیت((م ه((ا را ب((ه
دست آورید.


حتم((ا ب((ا  NPCحاض((ر در  Cathedral Wardک((ه از ش((ما م((ی خواه((د م((ردم ب((اقی مان((ده را ب((ه
اینجا بیاورید تا پناه بگیرند ،صحبت کنید و او را نکشید زیرا بی ازار و دوست است .قبل از
مبارزه با  ،Rom, the Vacuous Spiderدر منطقه  Cathedral Wardدر پشت پنجره یکی
از خ((انه ه(ا ب((ا زن((ی ک((ه  Ariannaن((ام دارد ص((حبت کنی((د و ب((ه او بگویی((د ک((ه  Cathedralام((ن
اس(((((ت ت(((((ا ب(((((ه آنج(((((ا ب(((((رود .ب(((((ه هی(((((چ وج(((((ه  NPCک(((((ه ظ(((((اهری ب(((((دبخت و بیچ(((((اره دارد و
در  Forbidden Woodsاز ش((((ما تقاض((((ای س((((رپناه م((((ی کن((((د را ب((((ه  Cathedralنفرس((((تید
زیرا  Ariannaرا می کشد )در واقع همه را یکی یکی م(ی کش(د زی(را ی(ک دی((و مخ(وف اس(ت(.
بعدا در بازی  Ariannaنوزادی را به دنیا می آورد که البته یک موجود عجی((ب الخلق((ه اس((ت
و باید آن را بکشید تا  Third Umbilical Cordاز روی جسدش بردارید .هشدار :شخصیت
دیگ((((ری ک((((ه ی((((ک زن اس((((ت و از  Yahar’gul, Unseen Villageوی را ب((((ه  Cathedralم((((ی
فرستید ممک((ن اس((ت  Ariannaرا بکش((د و ای((ن گ((ونه نتوانی((د ب((ه آیتمت((ان برس((ید .ای((ن دو زن
ه(((ر دو اگ(((ر ب(((ا آنه(((ا ص(((حبت کنی(((د ب(((ه ش(((ما ی(((ک آیت(((م  bloodم(((ی دهن(((د .اگ(((ر در حض(((ور او
از  Ariannaاین ایتم را بگیرید وی بع((دا دی((وانه و عص((بانی م((ی ش((ود و در حقیق((ت ب((ه خ(اطر
حس(((((ادت  Ariannaرا م(((((ی کش(((((د .به(((((تر اس(((((ت از هی(((((چ ک(((((دام از آنه(((((ا یعن(((((ی ن(((((ه از زن(((((ی
که  Yahar’gul, Unseen Villageمی آید و نه از  Ariannaآیتم  bloodرا نگیرید تا به جان
هم نیافتند!



هرگز قبل از این که  Rom, the Vacuous Spiderرا بکش((ید Iosefka ،را نکش((ید و ب((ا وارد
ش((دن ب((ه  inner sanctumوی را دش((من خ((ود نکنی((د .بع((د از کش((تن Rom, the Vacuous
 Spiderو زمان  Blood Moonب((ه کلینی((ک وی برگردی((د و  Iosefkaرا ب((ی دف((اع و س((اکن م((ی
یابید و راحت او را کشته و  Third Umbilical Cordرا بردارید.
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ب((ه منطق((ه مخف((ی  Abandoned Old Workshopبروی((د )در راهنم((ا نح((وه رس((یدن ب((ه آن
توضیح داده شده است که از  Cathedral Wardو بعد از کشتن  Blood Starved Beastو
صحبت با  Gehrman, the First Hunterدر هانترز دریم ،می توانید به آنج((ا برس((ید( .ای((ن
منطق((ه دقیق((ا مش((ابه ه((انترز دری((م اس((ت و منطق((ه ک((وچکی اس((ت .اینج((ا را بگردی((د و ی((ک
 Third Umbilical Cordرا هم((راه کل((ی آیت((م ارزش((مند دیگ((ر و برخ((ی اطلع((ات داس((تانی از
 Abandoned Old Workshopبردارید.



چهارمین آیتم  Third Umbilical Cordبه صورت خود به خود بعد از کشتن باس Mergo’s
 Wet Nurseبه شما داده می شود.

ح((ال بای((د ح((داقل  ۳ت((ا از چه((ار  Third Umbilical Cordرا قب((ل از ص((حبت و مب((ارزه ب((ا ب((اس آخ((ر
یعنی  Gehrman, the First Hunterمصرف کنید .سپس با  Gehrmanص((حبت کنی((د و درخواس((ت
او را رد کنید تا با او مبارزه کنید و این بار وقتی او را کشتید دیگر بازی تمام نمی شود و دمویی می
بینی((د و ب((اس نه((ایی اص((لی ب((ازی ک((ه  Moon Presenceن((ام دارد ظ((اهر ش((ده و بای((د او را شکس((ت
دهی((د ت((ا بتوانی((د پای((ان س((وم و کام((ل و اص((لی ب((ازی را مش((اهده کنی((د .قب((ل از توض((یح مب((ارزه ب((ا ای((ن
باس نهایی بهتر است نکته خیلی مهمی را مطرح کنم.

باس فایت Moon Presence
نکت[[ه :چ((ون ای((ن ب((اس ف((ایت نه((ایی یعن((ی مب((ارزه ب((ا  Moon Presenceبلفاص((له و ب((دون معطل((ی و
فرص(ت دادن ب(ه ش(ما بع(د از شکس(ت  Gehrmanآغ(از م(ی ش(ود و ممک(ن اس(ت آیت(م س(لمتی ک(افی
بع(((د از مب(((ارزه ب(((ا  Gehrmanنداش(((ته باش(((ید و ی(((ا احیان(((ا م(((ی خواهی(((د بلد اکوه(((ایی ک(((ه از کش(((تن
 Gehrmanبه دست آورده اید را از دست ندهید و خرج کنید و مجددا با آمادگی کامل و آیتم های
سلمتی کامل به مب(ارزه ب(ا  Moon Presenceبیایی(د ،در حی(ن مب(ارزه ب(اس آخ(ر از Bold Hunter’s
 Markاس(تفاده کنی(د ت(ا از منطق(ه ب(اس خ(ارج ش(وید و ب(ه ه(انترز دری(م برگردی(د )پیش(نهاد م(ی کن(م
این کار را انجام دهید تا ایتم ها سلمتیتان دوباره پر شوند(.
همینطور اگ(ر بخواهی(د قب(ل از پای(ان ب(ازی و آغ(از  New Game Plusک(اری را در دنی(ای ب(ازی انج(ام
دهید که قبل فراموش کرده اید نیز هنگام باس فایت از  Bold Hunter’s Markاستفاده کنید تا به
ه(((انترز دری(((م برگردی(((د .نترس(((ید ،ب(((ا ای(((ن ک(((ار وق(((تی دوب(((اره ب(((ه منطق(((ه ب(((اس برگردی(((د لزم نیس(((ت
با  Gehrman, the First Hunterمجددا مبارزه نمایی((د و مس(تقیم ب((ه مب((ارزه ب((ا Moon Presence
می روید .ب((ه مانن(د مب((ارزه ب((ا  ،Darkbeast Paarlب((اس  Moon Presenceنی(ز بس((یار بس((یار س(ریع
حمله می کند و ضربه می زند اما شما م((ی توانی((د از اغل(ب حملت وی جاخ((الی دهی((د و دوری کنی((د
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با روش غلت زدن و رفتن به پشت باس و سپس فرود آوردن ض((ربات ب((ر او .البت((ه همیش((ه مق((داری
از قدرت بدنی خود را نگه دارید تا آماده غلت زدن و فرار کردن باشید.
کل سیستم ما "بزن در رو" آن هم از پشت است! همچنین این باس گاها یک اشعه و انفج((ار قرم((ز
رنگ ایجاد می کند ک(ه تقریب(ا تم(ام خ(ط س(لمتی ش(ما را خ(الی م(ی کن(د .س((عی کنی(د همیش(ه آم(اده
مصرف آیتم سلمتی باشید .بعد این همه و مصرف آیت((م س((لمتی در ح((الی ک((ه ب((اس م((دت کوت((اهی
حرکت نمی کند سریعا به او ضربه بزنید .همین روند را ادامه دهید تا  Moon Presenceرا هم به
درک واص((ل کنی((د و ح((ال ش((ما لی((اقت دی((دن پای((ان اص((لی ب((ازی  Bloodborneرا داری((د و از دی((دن آن
لذت ببرید.
به این ترتیب است که داس(تان و پرون(ده راهنم(ای بلدب(ورن ب(رای همیش(ه ب(ه پای(ان م(ی رس(د ت(ا ی(ک
مرجع فارسی و کامل با ک(ل مس(یرها و ب(اس ه(ا و مک(ان ه(ا و گن(ج ه(ای مخف(ی و پای(ان ه(ای ب(ازی و
توضیح قدم به قدم بازی ،برای بازیبازان عزیز و ک(اربران دوس(ت داش(تنی گیمف(ا وج(ود داش(ته باش(د
و بتوانند برای دفعات بعدی بازی کردنشان برای کشف تم(ام رازه(ای ب(ازی از آن اس(تفاده ک(رده و ی(ا
اگر تازه با این سبک آشنا شده اند و می خواهند سراغ بازی بیاین(د بتوانن(د ب(ا اس(ترس کم(تری جل(و
بروند تا با بازی آشنا شوند .در پایان امیدوار هستم که از این راهنما راضی بوده باشید و گ(اهی ب(ه
کارتان آمده باشد یا بیاید.
سعید آقابابایی
سردبیر تحریریه وبسایت گیمفا
پاییز 1396
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