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«»THE GUEST HOUSE
وقتــی بــازی را آغــاز میکنیــد در کات ســین ابتدایــی بــا اتــان وینتــر شــخصیت اصلــی بــازی آشــنا میشــوید کــه بعــد از
 ۳ســال ناپدیــد بــودن همســرش  Miaحــاال بــا یــک پیــام ویدئویــی مشــکوک از او مواجــه شــده اســت و بــرای پیــدا کــردن
وی پــای بــه « »Dulvey Louisianaمیگــذارد.
ماموریت :یافتن   Miaهنگاتــم رانندگــی کنتــرل اتــان را بــه دســت میگیریــد و البتــه فقــط میتوانیــد بــه اطــراف نــگاه کنیــد .ســپس ماشــین
میایســتد و از ماشــین پیــاده میشــوید و بــه ســمت جلــو و تنهــا مســیری کــه وجــود دارد برویــد.
نکته :بعد از پیاده شدن از ماشین تروفی برنز « »She›s Aliveرا میگیرید.مســیر را بــه ســمت عمــارت بزرگــی کــه میبینیــد ادامــه دهیــد و کاری بــه حشــرات در راه نداشــته باشــید .در مســیر،
بــازی بــه شــما میگویــد کــه تــاچ پــد را بفشــارید تــا هــدف و ماموریــت خــود را ببینیــد .ایــن کار را انجــام دهیــد و محــل
خــود را در روی نقشــه محــل میبینیــد .همچنیــن یــک ســتون بــه نــام فایلهــا هــم در ســمت چــپ میبینیــد .فعــا
فایــل ثبــت شــده نداریــد امــا میتوانیــد مثلــث را بزنیــد و گزینــه « »Email from Miaرا در اینوتنــوری انتخــاب کنیــد .ســپس
ضربــدر را بزنیــد و گزینــه ( magnifying glassهمــان تســت کــردن و بررســی آیتــم اســت) را انتخــاب کنیــد تــا ایمیــل
ویدئویــی را بینیــد و متوجــه شــوید کــه چــه چیــزی شــما را بــه اینجــا کشــانده اســت .یعــد از ایــن کار»Email from Mia« ،
در بخــش فایلهــا ثبــت میشــود.
نکتــه :فایلهــا جــزو آیتمهــا و مــوراد جمــع کردنــی در بــازی هســتند کــه تمامــی ایــن آیتمهــاو  ..را در طــول مســیر راهنمــا خواهیــد یافــت و هیــچ چیــزی را از دســت نمیدهیــد .در طــول
راهنمــا تمــام آیتمهــای جمــع کردنــی را بــه صــورت بولــد شــده خواهــم نوشــت تــا کســانی
کــه فقــط میخواهنــد آیتــم را جمــع کننــد راحــت باشــند .خواهــش میکنــم!!! کاری نکــردم!!
مســیر را ادامــه دهیــد و دروازه آهنــی را امتحــان کنیــد کــه قفــل اســت .ســمت چــپ مســیر را ادامــه دهیــد و بــازی بــه
شــما میگویــد کــه میتوانیــد بــا فشــردن  L3بدویــد .البتــه دویدنــش خیلــی خســته اســت ولــی از هیچــی بهتــر اســت!!
جلوتــر بــه یــک ماشــین مــی رســید کــه آن را بررســی کنیــد  .میتوانیــد درب کنــار آن را بــاز کنیــد و یــک مجلــه پیــدا
کنیــد .مثــل ایــن کــه قبــا عــدهای بــه ایــن خانــه ســر زدهانــد .پشــت مجلــه را چــک کنیــد تــا یــک پیــام اســترس زا ببینیــد.
مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه یــک دروازه کــه یــک نشــانه روی آن وجــود دارد و نوشــته اســت « ،»Accept Herبرســید.
وارد شــوید و مســیر را دنبــال کنیــد .مســیر بــه چــپ م ـیرود و مجــددا ادامــه مییابــد امــا ناگهــان در جلوتــر شــخصی
را میبینیــد کــه راه م ـیرود و از تصویــر خــارج میشــود .دنبالــش برویــد و البتــه کــه او را پیــدا نخواهیــد کــرد ولــی یــک
مســیر دیگــر میبینیــد کــه بــا ایتمهــای عجیــب در کنــار یــک درخــت بــزرگ تزییــن شــده اســت و چندیــن کالغ میبینیــد.
بــه ســمت ارهای کــه آویــزان اســت برویــد و بــازی بــه شــما میگویــد  R3را بزنیــد تــا بتوانیــد بنشــینید و از زیــر ایــن بخــش
رد شــوید و مجــددا همیــن دکمــه را بزنیــد تــا بلنــد شــوید .مســیر را ادامــه دهیــد و از کالغهــای مــرده رد شــوید و در یــک
بخــش بایــد بــه پاییــن بپریــد کــه ایــن کار را انجــام دهیــد.
بــه نظــر میرســد کــه کســی بــه تازگــی چیزهایــی را اینجــا ســوزانده اســت .اینجــا میبینیــد کــه در حیــاط پشــتی خانــه
هســتید .بــه ســمت آتــش برویــد و روی کیــف قهــواای دکمــه تعامــل را بزنیــد تــا ان را برداریــد .بــازی بــه شــما میگویــد
کــه از  L3و  R3بــرای بررســی دقیــق یــک ایتــم اســتفاده کنیــد .بــه ایــن طریــق درون کیــف را نــگاه کنیــد و یــک گواهینامــه
رانندگــی را میبینیــد کــه متعلــق بــه  Miaاســت .بــازی بــه شــما میگویــد کــه میتوانیــد اینونتــوری خــود را بــا زدن
مثلــث بــاز کنیــد کــه میتوانیــد ایــن کار را امتحــان نماییــد.
نکته :بعد از یافتن گواهینامه تروفی برنز « »!A-haرا میگیرید.بــه ســمت منطقــه پشــت خانــه برویــد و یــک درب میبینیــد کــه بــاز میشــود و ناچــارا بایــد وارد شــوید .درب پشــت ســر
شــما بســته میشــود .خوشــبختانه اتــان یــک چــراغ قــوه همــراه دارد کــه میتوانــد مقــداری نــور در تاریکــی بیانــدازد.
ماموریت زیرشاخه هدف اصلی :خانه را بگردید.کمــی جلوتــر وارد درب شــوید و خــود را در یــک راهــرو مییابیــد .جلوتــر یــک کابینــت وجــود دارد کــه م توانیــد بــا آن تعامــل
کنیــد امــا میفهمیــد کــه هنــوز آیتــم مناســب بــاز کردنــش را نداریــد (اینــاس کــه رزیدنــت  ۷رو یــک رزیدنــت اویــل واقعــی
کــرده و عاشــقای رزیدنــت اویــل کیــف میکنــن باهــاش کــه  ۱۰بــار بــرن و برگــردن تــا آیتــم مربــوط بــه یــه کمــد اول بــازی
رو پیــدا کننــد و  .)...ســمت راســت کابینــت وارد آشــپزخانه شــوید .کلــی آیتــم چنــدش اور و تهــوع آور اینجــا وجــود دارد
کــه بــا آنهــا تعامــل میتــوان کــرد( .مایکروویــو و قابلمــه و شــیر آب و  .)..یــک روزنامــه روی میــز اســت کــه نوشــته تعــداد
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افــراد خیلــی زیــادی در چنــد ســال گذشــته ناپدیــد شــدهاند.
دقیقــا در ســمت راســت جایــی کــه وارد آشــپزخانه شــدیم یکــی دو کشــو وجــود دارنــد .کشــوی اولــی را بــاز کنیــد تــا یــک
عکــس ســوخته پیــدا کنیــد .عکــس زیــادی آســیب دیــده اســت و نمیتــوان از روی آن چهــره را شــناخت .کشــوی بغلــی
را هــم امتحــان کنیــد کــه میبینیــد قفــل اســت و فعــا کاری نمیتوانیــد بکنیــد امــا بعــدا بــر میگردیــم .از آشــپزخانه
خــارج شــوید و بــه یــک راهــروی دیگــر میرســید و یــک کشــوی دیگــر هــم اینجــا وجــود دارد کــه البتــه خالــی اســت .اینجــا
دو راه داریــد .مســیر کنــار پلههــا را ادامــه دهیــد یــا از پلههــا بــاال برویــد .ابتــدا از پلههــا بــاال میرویــم.
در بــاالی پلههــا یــک دکمــه « »stairsمیبینیــد کــه اگــر فشــار دهیــد میبینیــد اتفاقــی نمیافتــد و انــگار برقــش قطــع
اســت .کمــی جلوتــر ســمت راســت یــک دســتگاه ضبــط کاســت ( )cassette recorderروی میــز میبینیــد .بــا آن تعامــل
کنیــد و یــدر مییابیــد کــه میتوانیــد بــازی را ذخیــره نماییــد .یــاد  typewriterمعــروف ســری بــه خیــر....
ســمت راســت ایــن دســتگاه کاســت ،یــک نــوار ویدئویــی میبینیــد کــه آن را برداریــد و رویــش نوشــته اســت «Derelict
 . »House Footageپــس حــاال بایــد منتظــر یافتــن یــک  VCRباشــیم.
ماموریت زیر شاخه :نوار ویدئویی را برای یافتن شواهد تماشا کنیدحــاال برگردیــد و از پلههــا پاییــن برویــد و ایــن بــار راه کنــار پلههــا را ادامــه دهیــد .جلوتــر درب ســمت راســت را امتحــان
کنیــد تــا وارد اتــاق شــوید .در آن ســمت اتــاق یــک تلویزیــون میبینیــد .روی میــز اتــاق یــک عکــس وجــود دارد کــه
میتوانیــد آن را بررســی نماییــد .یــک عکــس دیگــر هــم ســمت چــپ قــرار دارد .شــبیه  Miaاســت .نــه؟
ســمت راســت عکسهــا یــک جعبــه فیــوز روی دیــوار میبینیــد کــه مشــخص اســت یکــی از فیوزهایــش کــم اســت و
احتمــاال همیــن دلیــل کار نکــردن آن دکمــه « »stairsبــود .ایــن جعبــه را یادتــان باشــد .بعــد از پیانــو بــه ســمت تلویزیــون
برویــد و میبینیــد کــه یــک دســتگاه  VCRهــم بــه آن وصــل اســت .ایــول!!! حــاال نــوار “ ”Derelict House Footageرا داخــل
دســتگاه بگذاریــد و آن را اجــرا نماییــد.
نکتــه :در ایــن بــازی نوارهــای ویدئویــی کــه میبینیــد خودشــان مرحلــه هایــی از بــازیهســتند و خودتــان داخــل ایــن نوارهــا بایــد بــا شــخصیتهای آن نــوار کــه ضبــط شــده اســت
بــازی نماییــد.

«مرحله نوار ویدئویی  »DERELICT HOUSE FOOTAGE
شــما در ایــن ویدئــو کنتــرل شــخص فیلــم بــردار را بــر عهــده میگیریــد .در همــان ابتــدای ابتــدای ایــن بخــش کمــی بــه
عقــب برویــد و روی زمیــن یــک  LOCKPICKکــه یکــی از مهمتریــن آیتمهــای بــازی هســتند پیــدا کنیــد .مســیر را دنبــال
کنیــد و دنبــال دو شــخص دیگــر برویــد و وارد خانــه شــوید .میبینیــد کــه در آن آشــپزخانهای هســتید کــه بــا اتــان بودیــد
و میتوانیــد دوبــاره تمــام مــوارد قبلــی را بررســی کنیــد .امــا مهــم تریــن کار اکنــون ایــن اســت کــه آن کشــویی کــه در
زمــان بــازی بــا اتــان دیدیــم قفــل اســت را بــا آیتــم  LOCKPICKکــه اول ایــن بخــش برداشــتیم بــاز نماییــد و بــا ایــن کار آن
کشــو بــرای اتــان بــاز خواهــد شــد حتــی اگــر تــا االن آن را در زمــان حــال چــک هــم کــرده باشــید و قفــل بــوده باشــد بــاز
هــم ناگهــان بــار بعــدی کــه چــک کنیــد میبینیــد بــاز خواهــد بــود.
بــه هــر حــال مطمئــن شــوید ایــن کار را بکنیــد تــا بعــدا اتــان از آن آیتــم مهمــی برداریــد .در ادامــه میبینیــد کــه Andre
گــم میشــود و  Peteبــه دنبــال او مـیرود .او را دنبــال کنیــد و الزم نیســت از پلههــا بــاال برویــد چــون چیــزی آنجــا نیســت.
وارد اتــاق ســمت راســت راهــرو شــوید و همــان اتاقــی اســت کــه بــا اتــان اکنــون داریــد در آن فیلــم را تماشــا میکنیــد.
امــا در فیلــم Pete ،یــک زنجیــر مخفــی در شــومینه پیــدا میکنــد کــه بــا کشــیدن آن یــک راه مخفــی بــاز میشــود.
دنبــال او برویــد و بــه یــک نردبــان میرســید .وی یــک ترســوی بــزدل اســت و بــه شــما میگویــد اول پاییــن برویــد .در
پاییــن نردبــان و کمــی جلوتــر  Andreرا میبینیــد کــه رو بــه دیــوار ایســتاده اســت .ســمتش برویــد و خواهیــد دیــد کــه چــه
اتفاقــات مخوفــی رخ میدهــد ...اینجــا فیلــم بــه پایــان میرســد.
•زمان حال:
حــاال فیلــم را دیدهایــدا و نکاتــی را فهمیدهایــد .ابتــدا در قــدم اول بــاز گردیــد و در آشــپزخانه از داخــل آن کشــویی کــه
در فیلــم بــاز کردیــم و اکنــون بــاز اســت ،آیتــم بســیار مهــم  ANTIQUE COIN 1/18کــه اولیــن از  ۱۸ســکه داخــل
بــازی اســت را برداریــد .حــاال برگردیــد و آن زنجیــر درون شــومینه را بکشــید و بــه راه مخفــی برویــد و هنــگام پاییــن رفتــن
از نردبــان ،میشــکند و بدجــوری بــه زمیــن خواهیــد افتــاد!! جلــو برویــد مســیر را ادامــه بدهیــد و داخــل تونــل شــوید.
مســیر را پیــش برویــد و در آب ســرتان را بــاالی آب نــگاه داریــد و ادامــه دهیــد .جلوتــر ســرانجام یــک نــور در انتهــای تونــل
میبینیــد .یــک درب ســلول .خالصــه هــر چــه باشــد از تونــل بهتــر اســت!! بــه ســمت ســلول برویــد ولــی قبــل از ایــن
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کــه بــا درب ســلول تعامــل کنیــد بــه ســمت چــپ بپیچیــد و یــک اتــاق ماننــد اتــاق کار میبینیــد .اینجــا یــک تکــه کاغــذ
میبینیــد کــه تعــدادی نــام روی آن نوشــته شــده اســت و جلــوی هــر کــدام نوشــته «مرده» یــا «تبدیــل شــده» ...یــا
خــدا!! اینجــا چــه خبــر بــوده اســت؟ میبینیــد کــه تقریبــا اکثــر آنهــا تبدیــل شــدهاند .میبینیــد کــه آنــدره و کلنســی هــم
تبدیــل شــدهاند.
مطمئــن شــوید کــه دکمــه ضربــدر « »Xرا در هــر دو روی جلــو و پشــت کاغــذ بزنیــد تــا ایــن کاغــذ بــه عنــوان
یکــی از افایلهــای شــما شــمرده شــود و بــازی آن را بــرای شــما حســاب کنــد (مــی توانیــد ســتون فایلهــا
را در اینونتــوری چــک کنیــد و ببینیــد کــه ایــا ایــن فایــل در آن بخــش آمــده اســت یــا نــه) .ایــن کاغــذ در بخــش
فایلهــای شــما بــه صــورت ( LIST OF NAMES (FRONTو ( LIST OF NAMES  (BACKنمایــش داده خواهنــد شــد.
ســمت راســت ایــن کاغــذ ،یــک  BOLT CUTTERSمــی بینیــد کــه جتمــا آن را برداریــد .همچنیــن متوجــه میشــوید کــه
یــک راهــروی باریــک دیگــر و یــک اتــاق هــم اینجــا وجــود دارد ولــی الزم نیســت برویــد چــون هــم چیــزی آنجــا نیســت و هــم
کمــی بعــد بــه آنجــا خواهیــم رفــت .حــاال بــه ســمت ســلول برویــد و بــا  BOLT CUTTERSدرب آن را بــاز کنیــد و زنجیــر را
ببریــد .وارد ســلول شــوید ..وای خــدای مــن ...خــودش اســت!!  Miaاینجاســت .او گیــج شــده اســت بــا دیــدن شــما و از
ســلول خــارج میشــود و بــه شــما میگویــد دنبالــش برویــد قبــل از ایــن کــه « »Daddyســر برســد.
•ماموریت :با  Miaفرار کنید.
در ایــن بخــش بــه دنبــال میــا برویــد و از بخــش باریــک بیــن قفس ـهها عبــور کنیــد .مشــخص اســت کــه میــا ترســیده و
چیزهایــی را بــه شــما نمیگویــد .در ادامــه صحن ـهای میبینیــد و میــا میگویــد کــه اینجــا قبــا یــک درب بــوده اســت و
ناراحــت و پریشــان مینشــیند .در کنــار همیــن درب ســابق ،یــک عکــس قــرار دارد کــه میتوانیــد چــک کنیــد .کنــار اینجــا
یــک اتــاق انبــار ماننــد وجــود دارد کــه آنجــا برویــد .عروسـکها را در بخــش پشــتی ایــن اتــاق چــک کنیــد و ســپس صــدای
فریــاد میــا را میشــنوید .بــه ســمت او برویــد و میبینیــد کــه رفتــه اســت ،دقیقــا از همــان جایــی کــه گفــت قبــا درب
بــوده اســت و حــاال شکســته شــده و او را بردهانــد...
•ماموریت Mia :را پیدا کنید
از همــان درب وارد شــوید و از پلههــا بــاال برویــد تــا بــه یــک راهــرو برســید .ســمت چپتــان یــک درب اســت کــه میتوانیــد
بــاز کنیــد ولــی هیــچ چیــزی آنجــا نیســت .همچنیــن ســمت چپتــان کمــی جلوتــر در راهــرو یــک تلفــن وجــود دارد ولــی
کار نمیکنــد .بعــد از تلفــن بــک کشــو وجــود دارد کــه داخــل آن میتوانیــد “نقشــه  « GUEST HOUSEرا پیــدا کنیــد.
در ایــن نقشــه اســم اتاقهــای مختلــف و نمــای کلــی از  GUEST HOUSEرا میتوانیــد ببینیــد .مســیر راهــرو را ادامــه
دهیــد و وارد دستشــویی شــوید .در اینجــا کشــوی ســمت چــپ را بــاز کنیــد و “ ”AID MED FIRSTرا برداریــد .انــگار
قــرار اســت بــه مــا حملــه شــود!!
کمــی جلوتــر هــم یــک “ ”FIRST AID MEDوجــود دارد کــه برداریــد .دیگــر اینجــا چیــزی وجــود نــدارد .صدایــی از راهــرو
میشــنوید .برگردیــد بــه راهــرو و اینجــا فقــط یــک درب وجــود دارد کــه نرفتهایــد ولــی آن هــم قفــل اســت و ناچــار برمــی
گردیــد بــه ســمت دربــی کــه ابتــدا از آن وارد راهــرو شــدید (از پلههــا بــاال آمدیــد) .وقتــی میخواهیــد از پلههــا پاییــن برویــد
میبینیــد کــه چیــزی دارد از پلههــا میخــزد و بــه ســمت شــما بــاال میآیــد .او میــا اســت ولــی فــرق کــرده و وحشــی
شــده!! اینجــا دیگــر اکثــر ســکانس اســکریپت شــده اســت و کار زیــادی نمیتوانیــد انجــام دهیــد .فقــط برگردیــد و ســعی
کنیــد بــا  R2از خــود دفــاع کنیــد .اینجــا قــرار اســت آســیب ببینیــد .ســپس میــا بــه خــودش میآیــد و دوبــاره خــودش
میشــود و بــه نحــوی خــودش را بیهــوش میکنــد .اینجــا بــازی بــه شــما میگویــد کــه بــا  R1وضعیــت ســامتی خــود
را بهبــود دهیــد .ایــن کار را انجــام دهیــد تــا یکــی از FIRST AID MEDهــا را مصــرف کنیــد.
حــاال بایــد بــه ســراغ میــا برویــد و ســعی کنیــد او را کــه روی زمیــن افتــاده چــک کنیــد .یــا ابالفضــل!!! او دوبــاره خــودش
بلنــد میشــود و مشــخص اســت کــه «میــا خوبــه» نیســت و شــخصیت شــیطانی اوســت!! او تقریبــا مــا را بلنــد میکنــد
و بــه دیــوار میکوبــد و دیــوار میشــکند و بــه درون یــک اتــاق پــرت میشــوید .او دوبــاره بــه شــما حملــه میکنــد ولــی
طــی یــک صحنــه شــما یــک تبــر بــر میداریــد و بایــد بــا آن دفــاع کنیــد .وقتــی میــا بــه ســمت شــما حملــه میکنــد
 R2را بزنیــد تــا از خــود دفــاع کنیــد وگرنــه میمیریــد .بعــد از یکــی دو بــار کــه ایــن کار را کردیــد باالخــره شــما تبــر را در
گــردن او فــرو میکنیــد و میافتــد .درون ایــن اتــاق یــک کشــو اســت کــه چیــزی داخلــش نیســت .بــه راهــرو برگردیــد
و میبینیــد کــه همــان تلفنــی کــه قبــا دیــده بودیــم زنــگ میخــورد .تلفــن راب رداریــد و بــا شــخصی بــه نــام «»Zoe
صحبــت میکنیــد کــه میگویــد نبایــد اینجــا باشــید!! (نــه بابــا راســت میگــی؟!!) .او بــه شــما میگویــد اگــر میخواهیــد
فــرار کنیــد بایــد بــه اتــاق زیــر شــیروانی برویــد.
•ماموریت :به اتاق زیر شیروانی بروید
برگردیــد بــه جایــی کــه میــا افتــاده بــود و میبینیــد کــه آنجــا نیســت!! ولــی آیتــم تبــر آنجاســت .تبــر را برداریــد .حــاال بــه
ســمت آن درب راهــرو برویــد کــه تنهــا راه خــروج اســت و قبــا قفــل بــود .میبینیــد کــه حــاال بــاز اســت و اینگونــه بــه
قســمت آشــپزخانه و اتــاق زیرشــیروانی کــه قبــا اینجــا بودیــم دسترســی مییابیــد .میتوانیــد حــاال بــازی را ذخیــره
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کنیــد در بــاالی پلههــا همــان جایــی کــه اولیــن بــار دســتگاه ســیو بــازی را دیدیــم .حــاال در بخــش راهــروی کنــار آشــپزخانه
یادتــان اســت کــه یــک کمــد بــزرگ زنجبــر شــده بــود کــه قبــا در قســمت قبلــی راهنمــا گفتیــم نمیتوانیــد آن را هنــوز بــاز
کنیــد زیــرا آیتــم مناســب را نداریــد؟ حــاال میتوانیــد آن را بــا آیتــم  Bolt Cuttersکــه داریــد بــاز نماییــد .درون آن “”FUSE
را پیــدا میکنیــد .روی آن نوشــته شــده پلــه هــا .حــاال بایــد بــه اتاقــی برویــد کــه قبــا فیلــم را درون آن نــگاه کردیــم .از
آشــپزخانه بــه ســمت راهرویــی کــه پلــه دارد برویــد و مســیر کنــار پلههــا را ادامــه دهیــد و درب ســمت راســت را بــاز
کنیــد تــا وارد اتــاق جعبــه فیــوز ( )living roomشــوید و فیــوز را روی آن قــرار دهید .برگردیــد و بــه ســمت پلــه هایــی برویــد
کــه بــاالی آن دســتگاه ســیو قــرار دارد .امــا قبــل از ایــن کــه بــه پلههــا برســید صحنــه بــدی در انتظارتــان اســت .میــا بــاز
میگــردد .اینجــا کار خاصــی نمیتوانیــد بکنیــد و شــمایید و میــا و اره برقــی و دســتتان!! فایــده نــدارد چقــدر ســریع دکمــه
را بزنیــد زیــرا نهایتــا دیــر شــده و دســتتان کنــده میشــود!!
وقتــی کنتــرل را بــه دســت گرفتیــد ســریعا دســتتان را از روی زمیــن برداریــد!! از پلههــا بــاال برویــد و دکمــهای را کــه
بــاالی پلههــا بــود و قبــا بــه خاطــر نبــود فیــوز برقــش قطــع بــود را بفشــارید تــا ببینیــد کــه پلههــای منتهــی بــه اتــاق
زیرشــیروانی پاییــن میآیــد .از آن بــاال برویــد و وارد اولیــن اتــاق ســمت راســت شــوید .خــب قضیــه دارد جــدی میشــود.
اینجــا ســاح “ ”M19 HANDGUNرا برداریــدو  ۵عــدد “ ”HANDGUN AMMOو یــک آیتــم ســامتی “FIRST AID
 ”MEDدیگــر را برداریــد (البتــه ایــن دســتتان را نمیچســباند!!) .حواســتان باشــد کــه از اینجــا بــه بعــد میتوانیــد بــا
دکمههــای  D Padســاح خــود را عــوض کنیــد و بیــن تبــر و ســاح گــرم تغییــر دهیــد .برگردیــد بــه بیــرون اتــاق و مســیر
را ادامــه دهیــد و وارد اتــاق بعــدی شــوید.
•نکتــه :اینجــا وقتــی وارد اتــاق شــدید درب را پشــت ســر خــود ببندیــد تــا یــک تروفــی برنــز راحــت بــه
نــام « »Behind Closed Doorsرا بگیریــد.
اینجــا روی میــز  ۷عــدد دیگــر “ ”HANDGUN AMMOبرداریــد .یــک نردبــان میبینیــد کــه بــاال مـیرود ولــی هنــوز بــه ســمت
آن نرویــد و بــه جــای آن ،وارد یــک اتــاق دیگــر کــه ســمت راســت شــما قــرار دارد شــوید .جعبههــا را بشــکنید و از روی
میــز پشــت آن هــا ۲۰ ،عــدد “ ”HANDGUN AMMOدیگــر را برداریــد .ایــول!!! حــاال برگردیــد و ســعی کنیــد تــا از نردبــان
بــاال برویــد تــا صــدای خوفنــاک اره برقــی را بشــنوید .اینجــا اولیــن بــاس فایــت بــازی در انتظارتــان اســت Mia .بــا اره برقــی
مخوفــش....
•مبارزه با Mia
بــه محــض ایــن کــه صحنــه را دیدیــد از نردبــان پاییــن آمــده و عقــب برویــد تــا همــان اول روی نردبــان بــا اره برقــی بــه زمیــن
نیافتیــد .ایــن مبــارزه شــاید در واقــع یــک «بــاس فایــت» نباشــد امــا واقعــا خفــن اســت و بســیار دلهــره آور .در ایــن نبــرد
بایــد بارهــا و بارهــا بــه ســر میــا شــلیک کنیــد .فقــط همیــن کار را تکــرار کنیــد و اصــا نگــران مهمــات ســاحتان نباشــید
زیــرا تــا اینجــا کلــی گلولــه جمــع کــرده ایــم .مــدام از او دور شــوید و وقتــی بــا اره برقــی حملــه میکنــد ســریعا فــرار
کنیــد و از وی دور شــوید و هرگــز نگذاریــد نزدیکتــان شــود و مــدام هــم بــه ســر او شــلیک کنیــد تــا نهایتــا کارش تمــام
شــود .بعد از مبــارزه کمــی در نزدیــک جایــی کــه میــا افتــاده اســت صبــر کنیــد تــا صحنـهای بیینیــد و ایــن بخــش بــه پایــان
خواهــد رســید.
•نکتــه :بعــد از شکســت او و پایــان ایــن بخــش تروفــی برنــز « »Welcome to the Family, Sonرا
خواهیــد گرفــت.

( THE MAIN HOUSEخانه اصلی)
اوه اوه!! گیــر افتــاده ایــم ..بدجــور هــم گیــر افتــاده ایــم .میــا هــم اینجــا نیســت ...صحنــه ســر میــز شــام در کنــار خانــواده
دوســت داشــتنی را مشــاهده نماییــد!! ســریعا از شــام بــه شــکنجه میرســیم!! امــا یــک نکتــه خــوب وجــود دارد و آن
هــم ایــن اســت کــه الاقــل دســتمان ســرجایش اســت و وصــل شــده اســت!! وقتــی تلفــن زنــگ میخــورد بــا آنالوگهــا
کاری کنیــد تــا صندلیســتان بــه زمیــن بیافتــد و آزاد شــوید .خــب حــاال بایــد بــه فکــر فــرار از خانــه باشــیم.
•ماموریت :از خانه فرار کنید
ابتــدا وارد اتاقــی شــوید کــه ســمت راســت جایــی کــه روی صندلــی نشســته بودیــد قــرار دارد و در آن ســاعت پدربــزرگ
وجــود دارد .ایــن ســاعت را بــه یــاد داشــته باشــید کــه بعــد بــا آن کار داریــم .روی میــز اتــاق یــک کتــاب وجــود دارد کــه
میتوانیــد چــک کنیــد و یــک فایــل  .NEWSPAPER ARTICLE - MISSING PEOPLEاینهــا همــان اعضــای گــروه فیلــم
بــرداری هســتند کــه دیــده بودیــم .در گوشــه اتــاق یــک کشــو وجــود دارد کــه آن را بــاز کنیــد و HANDGUN AMMO x5
برداریــد .از اتــاق بیــرون بیاییــد و دقیقــا ســمت راســتتان بعــد از خــروج از اتــاق تعــدای کاغــذ روی دیــوار میبینیــد .آنهــا را
چــک کنیــد تــا فایــل  HOME-IMPROVEMENT STORE RECEIPTبرایتــان ثبــت شــود.
حــاال بــه آشــپزخانه برویــد و در پشــت اپــن آشــپزخانه آیتــم  HERBرا برداریــد .همچنیــن میتوانیــد یخچــال را چــک کنیــد.
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خــب حــاال  ۳درب هســت کــه میتوانیــم بررســی کنیــم .ابتــدا بــه درب ســمت راســت آشــپزخانه برویــد یعنــی دربــی کــه
از یخچــال دورتــر اســت .ســمت چــپ در اتــاق یــک کابینــت اســت کــه چیــزی داخــل آن نیســت .یــک لنگــه چکمــه نیــز در
ســمت راســت اتــاق هســت کــه میتوانیــد بررســی کنیــد و نــام « »Evelineرا در آن میبینیــد .یــک درب قفــل یــا floor-
 hatchروی زمیــن نیــز هســت کــه گویــا بــه راهــی زیرخانــه مـیرود و فعــا قفــل اســت.
•ماموریت فرعی :کلید درب قفل روی زمین ( )floor-hatchرا پیدا کنید.
برگردیــد بــه آشــپزخانه و حــاال وارد درب نزدیــک یخچــال شــوید .حــاال در راهــرو هســتید .میتوانیــد ســمت چــپ برویــد و
درب دیگــر حــال را بــاز کنیــد تــا روی نقشــه آبــی شــود .کنــار ایــن درب هــم یــک کشــوی قفــل وجــود دارد کــه بعــدا بــه
ســراغش میآییــم .روبــروی کشــوی قفــل یــک راه میبینیــد کــه بــا پلــه پاییــن مــیرود و بــه « »Garageمیرســد و
یــک جعبــه هــم اینجــا میبینیــد و متوجــه میشــوید کــه بــا آیتــم درســت ،بعــدا میتوانیــد جعبههــا را بشــکنید .پاییــن
برویــد و میبینیــد کــه جعبــه کلیــد گاراژ بــه یــک نــوار قرمــز دور آن پوشــانده شــده اســت کــه بایــد چاقــو داشــته باشــید
تــا آن را بــاز کنیــد.
برگردیــد و بــه راهــروی اصلــی و حــاال از جایــی کــه از درب آشــپزخانه بیــرون آمدیــم و بــه چــپ پیچیدیــم ،ایــن بــار بــه
راســت برویــد و بــه ســمت گوشــه راهــرو .درب ســمت چپتــان قفــل اســت .تنهــا مســیر راهــرو را ادامــه دهیــد .حــاال قــرار
اســت تــا بخشــی اســترس زا را تجربــه نماییــد...
کمــی کــه در راهــرو جلــو برویــد ناگهــان میبینیــد کــه  JACKیــا همــان پــدر خانــواده مقــداری جلوتــر در گوشــه راهــرو
اســت .اینجــا ســریعا برگردیــد و بــه بخشــی برویــد کــه مربــوط بــه گاراژ بــود و آنجــا پشــت دیــوار مخفــی شــوید تــا جــک بــه
ایــن بخــش راهــرو بیایــد و احتمــاال وارد آشــپزخانه خواهــد شــد .وقتــی او وارد آشــپزخانه شــد ســریعا بــه راهــرو برویــد و
ســعی کنیــد کــه مســیری کــه قبــا از آن برگشــتید را ادامــه دهیــد و در گوشــه راهــرو جایــی کــه اولیــن بــار جــک را دیدیــم
از روی یــک کمــد کوچــک ،کلیــد  HATCH KEYکــه دنبالــش بودیــم را برداریــد .در بخــش جنوبــی راهــرو یــک درب فلــزی
بــزرگ میبینیــد کــه گویــا یــک قطعــا روی آن کــم اســت و احتمــاال یــک پــازل اســت و شــما را بــه یــاد بازیهــای قدیمــی
ســری میانــدازد .همچنیــن برخــی عکسهــا اینجــا وجــود دارد از اعضــای خانــواده کــه میتوانیــد آنهــا را چــک نماییــد
امــا کال چیــز مهــم و بــه درد بخــوری در اینجــا وجــود نــدارد .حــاال برگردیــد بــه ســمت منطقــه آشــپزخانه .اینجــا کارتــان
مقــداری ســخت اســت .بایــد کمیــن کنیــد تــا زمانــی کــه جــک بــه ســمت منطقــه ســالن و اتاقــی کــه در آن ســاعت
پدربــزرگ قــرار دارد بــرود و شــما ســریعا بــه صــورت نشســته بــا  R3از پشــت اپــن آشــپزخانه بــه اتــاق دورتــر از یخچــال
برویــد کــه درب قبــل روی زمیــن در آن اســت .اگــر جــک شــما را ببینیــد کارتــان ســخت میشــود و دنبالتــان میکنــد و بــا
بیــل مــدام ضربــات مرگبــاری بــه شــما میزنــد و بایــد از دســت او فــرار کنیــد و جایــی قایــم شــوید تــا شــما را گــم کنــد و
دوبــاره مســیر را تکــرار نماییــد.
حــاال از کلیــد بــر روی درب قفــل روی زمیــن اســتفاده کنیــد و آن را بــاز نماییــد و وارد بخــش زیــر خانــه شــوید .اینجــا از
جــک در امــان هســتیم .مســبر را دنبــال کنیــد و تنهــا کمــی جلوتــر ،ســمت چپتــان در کنــار یــک دســتگاه قرمــز رنــگ آیتــم
مهــم  ANTIQUE COIN 2/18را برداریــد.
نکتــه :ایــن ANTIQUE COINهــا بعــدا بــرای خریــد آپگریدهــا و آیتمهــا بــه کار خواهنــد آمــد و بســیار مهــم
هســتند .همچنیــن جمــع کــردن همــه آنهــا تروفــی خوبــی نیــز دارد .پــس همــه آنهــا را بــا دقــت جمــع کنیــد.
مســیر را ادامــه دهیــد تــا جایــی کــه بایــد خــود را بــاال بکشــید و وارد اتــاق رختشــویی شــوید .حــاال دقیقــا در پشــت درب
قفلــی هســتیم کــه قبــا در راهــرو نزدیــگ درب آشــپزخانه دیــده بودیــم .بــه نقشــه نــگاه کنیــد تــا متوجــه شــوید .اینجــا
میتوانیــد بــازی را در  cassette recorderذخیــره کنیــد و یکــی از نقــاط  SAVE POINTاســت .خــدا را شــکر!!!
ســمت چــپ ایــن بخــش ذخیــره ،میتوانیــد نقشــه خانــه اصلــی یــا  MAIN HOUSE MAPرا برداریــد .طبفــه دوم بــه نظــر
خیلــی بــزرگ میرســد نــه؟ در ایــن مناطــق ذخیــره بــازی ،یــک جعبــه ســبز رنــگ بــزرگ نیــز وجــود دارد کــه میتوانیــد
بــه یــاد جعبههــای نســخههای قدیمــی رزیدنــت اویــل آیتــم هایتــان را در آنهــا جابجــا کنیــد و ذخیــره کنیــد و در هــر اتــاق
ســیوی کــه در طــول بــازی برویــد کل آیتــم هایــی کــه قبــا در اتاقهــای ســیو دیگــر نیــز در جعبــه گذاشــتهاید همگــی
در دســترس شــما هســتند و همــه جعبههــا در واقــع یکــی هســتند .فعــا چیــز خاصــی بــرای ذخیــره و بــرد اشــتن و ..
از جعبــه نداریــم.
کابینــت ســبز رنــگ ســمت چــپ جعبــه را چــک کنیــد و  HERBو  CHEM FLUIDرا برداریــد .اینجــا یــک بخــش آموزشــی
دیگــر بــازی بــه شــما میدهــد در مــورد ترکیــب آیتــم هــا .مثلــث را بزنیــد تــا اینونتــوری بــاز شــود و  R1بزنیــد تــا بــه بخــش
ترکیــب آیتمهــا برویــد .یــک  HERBبــه همــراه یــک  CHEM FLUIDترکیبشــان منجــر بــه ســاخت یــک “First Aid
 ”Medمیشــود .ایــن آیتــم را بســازید امــا اگــر وضعیــت ســامتیتان قرمــز نیســت بیهــوده از آن اســتفاده نکنیــد.
•دستورالعمل جدیدHerb + Chem Fluid = First Aid Med :
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حــاال بــه ســمت درب اتــاق برویــد و جعبـهای کــه روی قفســه ســمت راســت درب اســت را بررســی کنیــد .آن را بچرخانیــد
تــا درب و گیــره درب آن را پیــدا کنیــد .آن را بــاز کــرده و آیتــم مهــم  LOCKPICKرا برداریــد .حــاال درب را بــاز کنیــد (در واقــع
داریــد دربــی را کــه از آن ســمت راهــرو قفــل بــود از پشــت بــاز میکنیــد) و وقتــی میخواهیــد خــارج شــوید تلفــن پشــت
ســر شــما زنــگ میخــورد .آن را جــواب دهیــد .دوبــاره  Zoeاســت .انــگار دارد مــا را میبینــد و از مــا میخواهــد بــه
ســمت ســالن اصلــی برویــم .هنــوز نمیدانیــم کــه آیــا میتوانیــم بــه او اعتمــاد کنیــم یــا خیــر....
•ماموریت زیرشاخه :به سالن اصلی بروید.
از اتــاق ذخیــره خــارج شــوید و بــه ســمت راســت راهــرو برویــد و نزدیکهــای انتهــای راهــرو یادتــان اســت یــک کمــد قفــل
بــود کــه گفتیــم بعــدا بــه ســراغش میآییــم؟ حــاال میتوانیــد آن را بــا  LOCKPICKکــه داریــد بــاز کنیــد و آیتــم FIRST
 AID MEDو همینطــور بــک تروفــی برنــز بگیریــد.
•نکتــه :بعــد از بــاز کــردن کمــد قفــل بــا  ،LOCKPICKتروفــی برنــز  Master of Unlockingرا میگیریــد.
اگــر طرفــدار پــر و پــا قــرص رزیدنــت اویــل هســتید بــا دیــدن نــام ایــن تروفــی حتمــا بــه یــاد رزیدنــت
اویــل  ۱میافتیــد و جایــی کــه  ،Barryجیــل ولنتایــن عزیــز مــا را بــا لقــب  Master of Unlockingدر
یــک صحنــه بســیار خوفنــاک مفتخیــر میکنــد!!
حــاال برگردیــد برویــد بــه راهــروی جنوبــی آن طــرف خانــه و درب ســالن اصلــی کــه قبــا دیدیــم انــگار یــک آیتــم روی آن کــم
بــود را بررســی کنیــد تــا دوبــاره بفهمیــد کــه قفــل اســت و نمیتوانیــد اکنــون بــه ســال اصلــی برویــد .دوبــاره برگردیــد و
بــه محــل کمــد قفلــی کــه بــاز کردیــم بیاییــد و نزدیــک آن یــک پنجــره میبینیــد کــه یــک نفــر دارد از آنجــا نــوری بــه داخــل
میانــدازد .بــه ســمت آن برویــد.
او یــک افســر پلیــس اســت .خــدا را شــکر ...صحنــه را ببینیــد و اتــان تقاضــای کمــک از او میکنــد ،ولــی پلیــس تفنگــش
را بــه اتــان نمیدهــد امــا خوشــبختانه الاقــل یــک چاقــوی جیبــی بــه مــا میدهــد و از اتــان میخواهــد در گاراژ هــم را
مالقــات کننــد.
•ماموریت زیرشاخه :به گاراژ بروید.
خــب حــاال الاقــل چاقــو داریــم و میتوانیــم آن نــوار قرمــز زنگــی کــه دور جعبــه کلیــد بــاز کــردن گاراژ پیچیــده شــده بــود را
پــاره کنیــم و همینطــور آن جعبـهای کــه همــان اول پلههــای گاراژ اســت و قبــا گفتیــم آیتمــی نداریــم کــه آن را بشــکنیم
را شکســته و  HANDGUN AMMO x5را برداریــد .از پلههــا پاییــن برویــد و چاقــو را روی نــوار دور جعبــه کلیــد اســتفاده
کنیــد و بعــد دکمــه گاراژ را بزنیــد تــا بــاز شــود و وارد شــوید .از یــک صحنــه فــوق خفــن لــذت ببریــد و بعــد بــاس فایــت بــا
 Jackآغــاز میشــود.

«باس فایت »Jack
خــب حــاال بــا جــک کــه خیلــی هــم عصبانــی اســت در گاراژ گیــر افتــاده ایــم!! بــه ســامتی انشــاهلل! در چنــد ثانیــه
ابتدایــی بــاس فایــت جــک همچنــان مشــغول ضربــه زدن بــه جنــازه افســر پلیــس اســت و مدتــی زمــان در ایــن چنــد ثانیــه
در اختیـ�ار داریـ�د تـ�ا سـ�ریعا آیتمهـ�ای گاراژ را جمـ�ع کنیـ�د .ابتـ�دا سـ�ریعا برویـ�د پشـ�ت سـ�ر جـ�ک و سـلا ح �G17 HAND
 GUNرا از روی زمیــن برداریــد .حــاال دوبــاره برگردیــد و بــه ســمت گوشــه ســمت چــپ یــا شــمالی گاراژ برویــد و از روی
یــک میــز کار ،یکــی از مهــم تریــن آیتمهــای ایــن مبــارزه یعنــی ســوییچ ماشــین را برداریــد .حــاال دیگــر جــک قطعــا
بــه دنبالتــان اســت .بدویــد و بــه ســمت دیــوار ســمت راســت ماشــین برویــد و از کابینــت آبــی آیتــم  CHEM FLUIDرا
برداریــد .ســپس در نزدیکــی ایــن کابینــت یــک جعبــه را بشــکنید و آیتــم رنــدوم را برداریــد .حــاال همــان دیــوار کابینــت آبــی
را بــه ســمت جنــوب و درب گاراژ طــی کنیــد و یــک کمــد قهــوای میبینیــد کــه آن را بــاز کــرده و آیتــم FIRST AID MED
را برداریــد .حواســتان باشــد کــه انجــام دادن ایــن هایــی کــه گفتــم بــه همیــن راحتــی گفتنــش نیســت و جــک دنبالتــان
اســت و اســترس وحشــتناکی بــه شــما وارد میشــود و اگــر هــم بــه شــما برســد ضربــات مرگبــاری را میزنــد.
خــب حــاال بــا جــک کــه خیلــی هــم عصبانــی اســت در گاراژ گیــر افتــاده ایــم!! بــه ســامتی انشــاهلل! در چنــد ثانیــه
ابتدایــی بــاس فایــت جــک همچنــان مشــغول ضربــه زدن بــه جنــازه افســر پلیــس اســت و مدتــی زمــان در ایــن چنــد ثانیــه
در اختیـ�ار داریـ�د تـ�ا سـ�ریعا آیتمهـ�ای گاراژ را جمـ�ع کنیـ�د .ابتـ�دا سـ�ریعا برویـ�د پشـ�ت سـ�ر جـ�ک و سـلا ح �G17 HAND
 GUNرا از روی زمیــن برداریــد .حــاال دوبــاره برگردیــد و بــه ســمت گوشــه ســمت چــپ یــا شــمالی گاراژ برویــد و از روی
یــک میــز کار ،یکــی از مهــم تریــن آیتمهــای ایــن مبــارزه یعنــی ســوییچ ماشــین را برداریــد .حــاال دیگــر جــک قطعــا
بــه دنبالتــان اســت .بدویــد و بــه ســمت دیــوار ســمت راســت ماشــین برویــد و از کابینــت آبــی آیتــم  CHEM FLUIDرا
برداریــد .ســپس در نزدیکــی ایــن کابینــت یــک جعبــه را بشــکنید و آیتــم رنــدوم را برداریــد .حــاال همــان دیــوار کابینــت آبــی
را بــه ســمت جنــوب و درب گاراژ طــی کنیــد و یــک کمــد قهــوای میبینیــد کــه آن را بــاز کــرده و آیتــم FIRST AID MED
را برداریــد .حواســتان باشــد کــه انجــام دادن ایــن هایــی کــه گفتــم بــه همیــن راحتــی گفتنــش نیســت و جــک دنبالتــان
اســت و اســترس وحشــتناکی بــه شــما وارد میشــود و اگــر هــم بــه شــما برســد ضربــات مرگبــاری را میزنــد.
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خــب دیگــر ...حــاال کــه جــک تعطیــل شــده اســت و آیتمهــای اینجــا را نیــز جمــع کــرده ایــم ،از یــک نردبــان کــه در طــول
مبــارزه و خرابــی گاراژ در نزدیــک میــز کار ،پاییــن آمــده اســت بــاال برویــد .اینجــا یــک بــار دیگــر جــک لعنتــی خدمتتــان
میرســد و حســابی بهتــان اســترس میدهــد! (بابــا لعنتــی بمیــر دیگــه! هــر کــی بــود تــا حــاال صــد بــار مــرده بــود..
امــا بیکرهــا «هــر کســی» نیســتند!) .بــاالی نردبــان در ســمت چــپ مهمــات  SHOTGUN SHELLرا برداریــد .حــاال بــه
ســمت راســت برویــد و اینجــا از روی قفســه یــک عکــس را برداشــته و پشــت آن را چــک کنیــد .آیتــم دیگــر را نیــز در اینجــا
برداریــد و بخــش جلــوی آن را چــک کنیــد و پیــچ را بپیچانیــد تــا بــاز شــود و  OX STATUETTEرا بــه دســت آوریــد .خــب
دیگــر کاری نیســت .قفســه را هــل دهیــد و پاییــن بپریــد .حــاال دقیقــا در جلــوی درب ورودی گاراژ هســتید کــه قبــا بــا
چاقــو نــوار چســب روی آن را پــاره کردیــم تــا وارد شــویم .دیگــر نیــازی بــه بــاز کــردن دوبــاره درب گاراژ نیســت .در اولیــن
قــدم برگردیــد بــه اتــاق ذخیــره و بــازی را ذخیــره نماییــد .از اینجــا بــه بعــد یــک آیتــم جدیــد قابــل تعامــل در بــازی هــم اضافــه
میشــود کــه مجســمه هایــی کوچــک بــا ســر لــرزان هســتند و  Mr. Everywhereنــام دارنــد و شــما بایــد در طــول
بــازی بــه آنهــا ضربــه بزنیــد و بشــکنید تــا بــا انجــام ایــن کار و شکســتن تمــام آنهــا یــک تروفــی کســب نماییــد .اولیــن از
ایــن آیتمهــا کــه  MR. EVERYWHERE 1/20اســت ،زیــر همیــن میــز ســیو قــرار دارد کــه بنشــینید و آن را بشــکنید.
•نکته :با شکســتن اولین  Mr. Everywhereشــما تروفی برونز «»!He›s Here, There, Everywhere
را دریافــت میکنیــد.
شــما میتوانیــد در اینجــا بــرای بازشــدن جــای بیشــتر در اینونتــوری برخــی آیتمهــای خــود مثــل ســکه و تیــر شــات گان
و  CHEM FLUIDرا در جعبــه ذخیــره بگذاریــد .حــاال درب را بــاز کنیــد و مســتقیم تــا تــه راهــرو برویــد و بــه راســت بپیچیــد
و دوبــاره تــا تــه برویــد و در کنــار یــک صندلــی ،مجســمه  MR. EVERYWHERE 2/20را بشــکنید .حــاال کمــی عقــب
برگردیــد و روی درب بــزرگ ســالن اصلــی کــه یــک بخــش کــم داشــت ،آیتــم  Ox Statuetteرا قــرار دهیــد تــا درب بــزرگ
بــاز شــود.
•ماموریت زیرشاخه :در سالن اصلی گشت و گذار و اکتشاف کنید.
بالفاصلــه بعــد از ورد بــه ســالن ســمت چپتــان  MR. EVERYWHERE 3/20را بــا چاقــو بشــکنید و آیتــم  HERBرا
برداریــد .یــک عکــس هــم اینجاســت کــه بایــد بــرای حرفــه ایهــای رزیدنــت اویــل آشــنا باشــد .همیــن دیــوار کــه کنــارش
هســتید را ادامــه دهیــد و از درون یــک کمــد GUNPOWDER ،را برداریــد.
•فرمول جدید Gunpowder + Chem Fluid = Handgun Ammo :
سپس باالترین کشو را نیز باز کنید و آیتم مهم  ANTIQUE COIN 3/18را بردارید.
حــاال بــه ســمت درب شــمالی ســالن کــه تلفــن آنجاســت حرکــت کنیــد و میبینیــد کــه زنــگ میخــورد .گوشــی را
برداریــد .میدانیــد دیگــر! زوئــی اســت! اینجــا میفهمیــد کــه او دختــر جــک اســت و شــما را تشــویق میکنــد کــه تــاش
کنیــد و راهــی بــرای فــرار از اینجــا پیــدا کنیــد .درب اینجــا کــه بــه حیــاط م ـیرود قفــل اســت و تمــام تــاش ایــن مرحلــه
بــرای بــاز کــردن ایــن درب اســت .نقــش ســگ  ۳ســر هیدیــس کــه ســربروس نــام دارد روی درب اســت و جــای  ۳ســر آن
خالــی اســت و بایــد هــر  ۳را پیــدا کنیــد تــا درب بــاز شــود .میبینیــد؟ ایــن یــک رزیدنــت اویــل کالســیک و کامــل اســت...
•ماموریت اصلی ۳ :سر سربروس را برای باز کردن درب حیاط پیدا کنید
بــه ســمت راســت درب حیــاط برویــد و یــک درب دیگــر اینجاســت کــه قفــل هــم هســت و نقــش عقــرب روی آن وجــود
دارد( .بــه ایــن درب از ایــن بــه بعــد درب عقربــی میگوییــم) .کنــار آن درب یــک آیتــم مربــوط بــه ســاعت پیــدا میکنیــد
کــه پانــدول ســاعت یــا  CLOCK PENDULUMاســت .یــک روزنامــه نیــز اینجاســت کــه بخوانیــد و خبــر از افــراد گمشــده
میدهــد .حــاال وارد اتاقــی شــوید کــه نــور در آنجــا میبینیــد.
نقاشــی کــه نــور دارد روی آن میتابــد « »Sky Hunterنــام دارد و یــک پرنــده در آن کــم اســت .در اینجــا و در بخــش وســط
اتــاق میتوانیــد آیتمهــای مختلفتــان را امتحــان کنیــد تــا ســایه روی دیــوار بیاندازنــد .در اینجــا پانــدول ســاعت را امتحــان
کنیــد تــا ســایه بیانــدازد .البتــه ایــن کار جــواب نمیدهــد ولــی یــک تروفــی بــه خاطــر آن میگیریــد.
•نکتــه :بــرای اســتفاده از پانــدول ســاعت روی دســتگاه ســایه ســاز وســط اتاقــی کــه نقاشــی پرنــده
دارد ،تروفــی برنــز « »Nice Tryرا بــه جهــت «اســتفاده از آیتمــی بــی ربــط بــرای ایجــاد ســایه!!»
میگیریــد.
بعــدا بایــد بایــد بــا آیتــم صحیــح بــه اینجــا بــاز گردیــم .بیــرون اتــاق زیــر پلههــا یــک بخــش انبــار ماننــد کوچــک هســت کــه
در آن  CHEM FLUIDرا برداریــد .حــاال بــه نزدیکتریــن دربــی کــه در آن یــک مجســمه میبینیــد کــه شــاتگان در دســت
دارد برویــد .ایــول!! قــرار اســت شــات گان دار شــویم؟ نــه بــه همیــن راحتــی...
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• ماموریت :شات گان را به دست آورید.
مــی دانــم کــه قطعــا مثــل هــر بازیبــاز دیگــری میرویــد و راحــت شــاتگان را از دســت مجســمه در میآوریــد و تــا
میخواهیــد خوشــحال شــوید ،میبینیــد کــه بــا برداشــتن شــاتگان انــگار وزن مجســمه کــم میشــود و بــاال میآیــد
و درب پشــت ســرتان بســته میشــود! پــس بایــد اینجــا کلــک ایندیانــا جونــزی بزنیــم و یــک آیتــم درســت را بــه جــای
شــاتگان در دســتان مجســمه قــرار دهیــم .آیتمــی کــه فعــا نداریــم .پــس بایــد اکنــون بــی خیــال شــات گان شــوید.
خــب حــاال قبــل از رفتــن بــه طبقــه بــاالی ســالن اصلــی ،بگذاریــد تــا بــه اتــاق ذخیــره برویــم و کمــی خودمــان را خالــی
کنیــم (البتــه آیتــم هایمــان را!!) .میتوانیــد فقــط آیتــم هــای  first aid medو گلولههــا را همــراه ببریــد (البتــه بــا پانــدول
ســاعت) تــا  ۵جــای خالــی داشــته باشــیم .یادتــان نــرود بــازی را ذخیــره کنیــد .حــاال میدانیــد بایــد کجــا برویــم؟ بــه اولیــن
اتاقــی کــه در بــازی بعــد از صحنــه میــز شــام رفتیــم و ســاعت پدربــزرگ در آنجــا بــود و اول راهنمــا گفتیــم ایــن ســاعت و
ایــن اتــاق را یادتــان باشــد .خــب حــاال پانــدول ســاعت داریــم ،پــس  CLOCK PENDULUMرا در ســاعت قــرار دهیــد و بــا
ایــن کار میتوانیــد آیتــم  WHITE DOG’S HEADرا یکــی از  ۳ســر درب حیــاط اســت را برداریــد .برگردیــد و ایــن ســر را
روی درب حیــاط قــرار دهیــد تــا حــاال  ۶جــای خالــی در کولــه پشــتی داشــته باشــید.
حــاال از یکــی از پلههــای دو ســمت ســالن اصلــی بــاال برویــد و در طبقــه بــاال یــک کشــو میبینیــد کــه آن را بــاز کنیــد و
عکــس یــک دختــر دیگــر کــه کوچکتــر اســت بــه نــام « »Evelineرا میبینیــد .پــس اینجــا بیشــتر از یــک دختــر داشــتهاند .در
نزدیــک اینجــا مادربــزرگ را میبینیــد کــه روی صندلــی چــرخ دارش نشســته و هیــچ کاری نمیتوانیــد بــا او انجــام دهیــد.
در ســمت دیگــر ایــن طبقــه بــه درب قفــل دقــت کنیــد کــه عالمــت مــار روی آن اســت و بــه آن « »Snake Doorمیگوییــم
(ماننــد  )Scorpion Doorو بعــدا بایــد ســراغش بیاییــم .حــاال دیگــر هیــچ راهــی نیســت بــه غیــر از وارد شــدن بــه دربــی که
نزدیــک مادربــزرگ اســت .بعــد از ورود بــه راهــرو اگــر بــه ســمت راســت برویــد و مقــداری صبــر کنیــد ،از پشــت نردههــای
بالکــن و درون حیــاط ،شــخصیت مــادر خانــواده و همســر جــک را میبینیــد کــه در حــال راه رفتــن اســت و بــا خــود حــرف
میزنــد و م ـیرود .او فعــا کاری بــا مــا نــدارد .همیــن مســیر بالکــن را ادامــه دهیــد و درب ســمت چپتــان را رد کنیــد تــا
در انتهــای ایــن مســیر بــه یــک جعبــه برســید .آن را بشــکنید و آیتــم را برداریــد .یــک جعبــه دیگــر نیــز اینجاســت کــه قفــل
اســت و نیــاز بــه  Lockpickدارد و بعــدا بــه ســراغ آن خواهیــم آمــد (یادتــان باشــد) .در نزدیــک همیــن جعبــه قفــل ،وارد
راهــرو شــوید و میبینیــد کــه پلههــای شکســته کــه پاییــن میرونــد در اینجــا هســتند و اکنــون دقیقــا در بــاالی بخــش
راهرویــی کــه آشــپزخانه آنجاســت و اتــاق ســیو کنــارش اســت قــرار داریــد و حتــی میتوانیــد از ایــن پلههــای شکســته
پاییــن بپریــد و بغــل اتــاق ســیو در بیاییــد( .نپریــد پاییــن هــا!!).
نزدیــک پلههــا درون کشــو CHEM FLUID ،را برداریــد .ســپس پلــه هــا را رد کنیــد و آخــر راهــرو درون کشــو چیــز خاصــی
وجــود نــدارد .دقیقــا ســمت راســت ایــن کشــوی خالــی ،وارد حمــام شــوید (ترســناک اســت میدانــم!) .دقــت کنیــد کــه
اینجــا اصــا و اصــا و اصــا هنــوز بــا وان وســط حمــام کاری نداشــته باشــید .ابتــدا از درون کشــوی ســمت چپتــان
دقیقــا بعــد از ورود بــه ایــن بخــش HANDGUN AMMO x7 ،را برداریــد .حــاال بــه ســمت دیــوار شــمالی ایــن بخــش برویــد
و داخــل دستشــویی را نــگاه کنیــد و آیتــم  ANTIQUE COIN 4/18را برداریــد .حــاال خــارج شــوید ،بعــدا بــرای بررســی
وان بــر خواهیــم گشــت امــا فعــا کاری بــه وان نداشــته باشــید .بعد خــروج ،مســیر راهــروی مســتقمیتان را برویــد و بــه
چــپ بپیچیــد و در ادامــه یــک درب روبرویتــان میبینیــد .وارد شــوید .حــاال در « »Recreation Roomهســتیم .در اینجــا
بــه سیســتم  TV/VCRدقــت کنیــد .ســمت چــپ دربــی کــه وارد شــدید یــک یادداشــت بــه  Margueriteبــا نــام JACK’s
 MEMOوجــود دارد کــه آن را بخوانیــد و خواندنــش باعــث میشــود ماموریــت فرعــی برایتــان فعــال شــود.
•ماموریت فرعی :راه ورود به منطقه  processingرا پیدا کنید.
در گوشــه شــمالی ســمت راســت اتــاق آیتــم  ANTIQUE COIN 5/18را از روی یــک کابینــت برداریــد .در ســبد نزدیــک
ایــن جــا مجســمه  MR. EVERYWHERE 4/20را بشــکنید.

روی دیــوار شــرقی (ســمت راســت اتــاق از درب ورودی) یــک درب دیگــر بــا عالمــت عقــرب میبینیــد کــه مشــخص اســت
درون ایــن اتــاق یــک شــات گان وجــود دارد .پــس حتمــا بعــدا بــه ســراغش خواهیــم آمــد وقتــی کلیــد عقــرب را داشــتیم.
در بخــش بعــد از قســمتی کــه حالــت اپــن آشــپزخانه و  Barدارد رد شــوید و در گوشــه جنوبــی اتــاق ،یــک ســطل زبالــه
ســبز رنــگ میبینیــد کــه بــاز کنیــد و  GUNPOWDERرا برداریــد .اینجــا یــک کتــاب قهــوهای هــم هســت کــه برداریــد
و آن را بچرخانیــد تــا زاویــهای برســد کــه بتوانیــد آن را بــاز نماییــد و میبینیــد کــه در وســط کتــابBLUE DOG’S ،
 HEADجاســازی شــده اســت .خــب ایــن هــم از ســر دوم ســربروس...
حــاال بــه پشــت بخــش  Barماننــد برویــد .کشــوی ســمت چپتــان را بــاز کنیــد و یــک فایــل دیگــر اینجــا قــرار دارد بــه
نــام  .JACK’S JOURNALمثــل ایــن کــه قبــا مشــکل طوفــان وجــود داشــته اســت .یــک ســطل زبالــه دیگــر نیــز اینجــا
هســت کــه البتــه داخلــش خالــی اســت .ســپس در اینجــا نــوار ویدئویــی بــا نــام  MIAرا برداریــد VCR .و تلویزیــون نیــز
کــه همینجاســت .پــس نــوار را داخــل آن قــرار دهیــد و اجــرا کنید .قبــل از دیــدن نــوار میتوانیــد بــه طبقــه پاییــن برویــد و
ســیو هــم بکنیــد.
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نوار ویدئویی Mia
•نکتــه :در ایــن نــوار ویدئویــی امــکان گرفتــن یــک تروفــی بــرای شــما وجــود دارد کــه برای کامــل کردن
نــوار ویدئــو بــدون دیــده شــدن توســط  Margueriteبــه شــما تعلــق میگیــرد و «»Can›t Catch Me
نــام دارد .در ایــن بخــش ســعی میکنیــم روش دســتیابی بــه ایــن تروفــی را توضیــح دهیــم.
در ایــن نــوار ویدئویــی مــا در نقــش  Miaقــرار میگیریــم .بــه نظــر میرســد کــه او ایــن نــوار را بعــد از برخــوردی کــه در
بــازی بــا او داشــتیم ضبــط کــرده اســت .صحنــه را تماشــا کنیــد تــا زمانــی کــه مارگریــت شــما را میبینــد و حــاال از اینجــا
بــه بعــد کنتــرل میــا را بــه دســت میگیریــم .مســتقیم بدویــد و جلــو رفتــه و دروازه را بــاز کنیــد .از پــل « »doll bridgeکــه
پــر از عروســک اســت بگذریــد و وارد خانــه شــوید .بــه ســمت چــپ برویــد و یــک درب دیگــر میبینیــد کــه وارد شــوید .در
اتــاق از ابــزار و وســایل و آت و آشــغالها بگذریــد و در ســمت دیگــر اتــاق ،وارد درب ســمت چــپ شــوید .در ایــن راهــرو
کمــی جلــو برویــد ولــی بــه تقاطــع راهــرو نرســید ،زیــرا صــدای مارگریــت را میشــنوید کــه دارد از آن ســمت میآیــد.
ســریع بنشــینید پشــت جعبــه هایــی کــه اینجــا و نزدیــک درب اســت و قایــم شــوید .همیــن جــا بنشــینید و قایــم شــوید تــا
مارگریــت نزدیــک شــما برســد .میدانــم ،اینجــا نفســتان از تــرس بنــد میآیــد!! وقتــی او وارد اتــاق شــد شــما از پشــت
جعبههــا بیــرون بیاییــد و بــه راهــروی ســمت چپتــان برویــد و وارد اتــاق دیگــر شــوید.
اکنــون در یــک اتــاق هســتید کــه یــک معمــای ســایه در وســط آن وجــود دارد ولــی حــاال وقــت حــل کــردن آن نیســت.
ســریعا از دربــی کــه بــه فضــای آزاد و بیــرون م ـیرود خــارج شــوید و بــه راســت بپیچیــد و مجــددا بــه راســت برویــد تــا
پشــت دیــوار اتــاق در تاریکــی پنهــان شــوید .بایــد مدتــی را در اینجــا ســر کنیــد .از شــکاف دیــوار یــا پنجــره میبینیــد کــه
مارگریــت وارد اتــاق پــازل میشــود .فقــط مراقــب باشــید کــه وقتــی او خیلــی نزدیکتــان میشــود کمــی فاصلــه بگیریــد.
ســپس مارگریــت هــم بیــرون میآیــد و اینجــا اســترس مرگبــاری میگیریــد کــه نکنــد ایــن ســمت بیایــد و شــما را ببینــد
زیــرا راه فــراری نداریــد .خوشــبختانه او ســمت چــپ مـیرود .وقتــی بــه ســمت چــپ رفــت ،شــما بیاییــد و پشــت درب کــه
او بــاز گذاشــته اســت قایــم شــوید (در همیــن بیــرون) .او میآیــد و نزدیــک درب مقــداری میایســتد و حــرف میزنــد و
ســرانجام بــه اتــاق برمــی گــردد و مـیرود.
حــاال میتوانیــم برگردیــم داخــل و پــازل را حــل کنیــم .در اینجــا بایــد شــکل ســایه عنکبــوت را بســازیم .اینجــا بایــد آیتــم را
از وســط اتــاق برداریــد و میبینیــد کــه میتوانیــد آن را در تمــام جهتهــای ممکــن بچرخانیــد و چــپ و راســت کنیــد و بــاال
و پاییــن ببریــد .بایــد ایــن کار را آن قــدر انجــام دهیــد کــه شــکل ســایه ایــن آیتــم روی تابلــو ،ماننــد جــای عنکبــوت خالــی در
تصویــر شــود و جــای آن را بــا ســایه عنکبــوت پــر کنیــد تــا معمــا حــل شــود .وقتــی ایــن کار را کردیــد میبینیــد کــه یــک راه
باریــک بــاز میشــود .از آنجــا وارد شــوید و ادامــه دهیــد تــا نهایتــا بــه یــک اتــاق برســید .اینجــا بــه جعبههــای روی هــم در
وســط اتــاق دقــت کنیــد زیــرا راه رد کــردن ایــن قســمت و دیــده نشــدن توســط مارگریــت و کســب تروفــی ،از طریــق ایــن
جعبــه هاســت .آرام از ســمت راســت جعبههــا حرکــت کنیــد تــا صــدای مارگریــت را بشــنوید کــه دارد از روبــرو میآیــد.
پشــت همیــن جعبههــا در ســمت راســت بنشــینید و قایــم شــوید و بــا حرکــت مارگریــت بــه ســمت شــما ،شــما نیــز
حرکــت کنیــد ،بــه طــوری کــه مــدام جعبههــا بیــن شــما و او باشــند و نتوانــد شــما را ببینــد .وقتــی او از جعبههــا رد شــد
(ابتــدا مقــداری در ابتــدای حعبههــا میایســتد و حــرف میزنــد پــس عجلــه نکنیــد) شــما نیــز آرام از پشــت ســر او بــه
ســمت مســیر مســتقیم برویــد و بــه راســت بپیچیــد تــا یــک بخــش کــه شکســته و بــه زیــر خانــه مـیرود را ببینیــد .پاییــن
برویــد و وارد بخــش زیــر خانــه شــوید .مســیر را پیــش برویــد تــا بــه انتهــای ایــن بخــش برســید و آیتــم و یــک عکــس را
بررســی کنیــد تــا ناگهــان ببینیــد بــه دام افتادهایــد و مارگریــت ایــن زیــر درســت پشــت ســر شماســت .میدانــم خیلــی
ترســیدهاید! صحنــه ســیاه میشــود و ســپس میبینیــد کــه ویدئــو بــه پایــان رســیده اســت.
•نکتــه :بــر طبــق مســیر ایــن راهنمــا و دیــده نشــدن توســط مارگریــت ،شــما اینجــا تروفــی «Can›t
 »Catch Meرا میگیریــد.

ادامه بازی در زمان حالحــاال دوبــاره بــا اتــان هســتیم .اگــر تــا اینجــا طبــق مســیر راهنمــا آمــده باشــید اکنــون پــر از آیتــم هســتید و بهتــر اســت
ســری بــه صنــدوق بزنیــم .از درب پاییــن اتــاق خــارج شــوید و بــه چــپ بپیچیــد .در مســیر میتوانیــد اتــاق «»Kid’s Room
را چــک کنیــد امــا درش قفــل اســت و ایــن دومیــن درب» »Serpent Doorیــا «درب بــا قفــل مــار» اســت کــه میبینیــم .از
پلههــا پاییــن برگردیــد تــا بــه ســالن اصلــی برســید و برویــد و ســر دوم ســگ کــه پیــدا کردیــم یعنــی «»Blue Dog’s Head
را بــر روی درب ســگ  ۳ســر قــرار دهیــد تــا یــک جــا خالــی شــود .ســپس برگردیــد بــه راهــروی اول بــازی و اتــاق ذخیــره.
دوبــاره اینجــا همــه چیــز را غیر گلولههــا و first aid medهــا در جعبــه بگذاریــد کــه باعــث میشــود  ۶جــای خالــی
داشــته باشــید و البتــه یــک جعبــه پــر از آیتــم! حــاال وقــت کمــی پیشــرفت در خــط داســتانی اســت .راســتی یادتــان نــرود
کــه بــازی را ذخیــره نماییــد.
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از اتــاق ذخیــره بــه ســالن اصلــی و بــاالی پلههــا برویــد و وارد راهرویــی شــوید کــه کمــی قبلتــر بعــد از دیــدن فیلــم میــا
از آن برگشــتیم .حــاال جــای «حمــام» را یادتــان اســت؟ بایــد از دربــی کــه وارد راهــرو میشــوید کمــی بــه چــپ برویــد
و ســپس بــه راســت بپیچیــد و دوبــاره در انتهــا بــه چــپ و ســپس مجــددا بــه راســت برویــد تــا در انتهــای راهــرو بــه درب
حمــام برســید کــه ســمت چــپ آن کمــد خالــی بــود کــه قبــا چــک کردیــم و ســمت راســت آن هــم پلههــای شکســته
طبقــه دوم کــه میتوانســتیم از آنجــا بــه طبقــه زیریــن و نزدیــک اتــاق ذخیــره بپریــم .وارد حمــام شــوید و حــاال بــا وان
کــه در قســمت قبلــی راهنمــا گفتیــم کاری بــه آن نداشــته باشــید ،تعامــل کنیــد تــا آبــش خالــی شــود و از درون وان،
آیتــم  WOODEN STATUETTEرا برداریــد .حــاال وقتــی بخواهیــد از حمــام بیــرون بازگردیــد ناگهــان میبینیــد کــه “Jack
 !!! ”is backجــک لعنتــی دوبــاره پیدایــش شــد!! ایــن “ ”Cellular regenerationیــا «بازســازی ســلولی» عجــب کاری
کــرده و دارد بــاز هــم ادامــه میدهــد تــا دوبــاره جــک مثــل روز اولــش شــود!! جــک شــما را میگیــرد و پرتتــان میکنــد
بــه دیــوار حمــام!!
بهتریــن کار در اینجــا آن اســت کــه وی را بکشــانید بــه دور وان و وقتــی بــه آن طــرف آمــد شــما از دور وان بچرخیــد و از
حمــام ســریعا خــارج شــده و بــه چــپ بپیچیــد و از پلههــای شکســته بــه طبقــه پاییــن بپریــد و ســریعا وارد اتــاق ذخیــره
شــوید .حــاال در امــان هســتید ولــی بایــد برگردیــم بــه منطقــه ســالن اصلــی .کمــی صبــر کنیــد و ســپس وارد راهــرو شــوید
و بــه ســمت ســالن اصلــی خانــه برویــد و وارد آن شــوید( .ممکــن اســت وقتــی از اتــاق ســیو بیــرون میآییــد و داریــد
راهــروی مســتقیم را میرویــد ناگهــان جــک دیــوار ســمت راســت راهــرو را خــراب کــرده و طــی یــک صحنــه بســیار مرگبــار
و اســترس زا از جلــوی شــما در بیایــد کــه بایــد ســریعا فــرار کنیــد و یــا بهتــر اســت کــه برگردیــد داخــل اتــاق ذخیــره و مجددا
بعــد از مدتــی بیــرون بیایید .وقتــی وارد ســالن اصلــی خانــه شــدید دقیقــا روبریتــان همــان اتــاق پــازل نــور اســت کــه ســایه
پرنــده میخواســت و قبــا آیتــم الزمــش را نداشــتیم و حــاال میتوانیــم از  Wooden Statuetteبــرای ایجــاد ســایه پرنــده
اســتفاده نماییــم کــه دقیقــا بــه ماننــد روشــی کــه بــرای پــازل عنکبــوت بــه کار بردیــم را در ایــن مــورد نیــز انجــام دهیــد و
ضربــدر را بزنیــد تــا بخشــی از دیــوار اتــاق بــاز شــود .مســیر باریــک بــاز شــده بیــن دیــوار را ادامــه دهیــد تــا بــه یــک اتــاق
جدیــد برســید .اتاقــی مخفــی کــه اصــا در نقشــه هــم نیســت! کلــی آیتــم خــوب و عالــی در ایــن بخــش وجــود دارد .از
همیــن کنــار دیــواری کــه وارد اتــاق شــدید جلــو برویــد تــا یــک  HERBرا درون گلــدان برداریــد .ســپس کشــوی ســمت
چپتــان را بــاز کنیــد تــا  HANDGUN AMMO x5را برداریــد .روی میــز در اینجــا یــک آیتــم جدیــد و باحــال و البتــه عجیــب را
پیــدا میکنیــد .ایــن آیتــم را برداریــد و میبینیــد کــه نامــش  PSYCHOSTIMULANTSاســت.
•نکتــه :اســتفاده از  PSYCHOSTIMULANTSســبب میشــود تــا مــدت معینــی تمــام آیتــم هایــی کــه
نزدیکتــان اســت و در یــک محــدوده مشــخص اطــراف شــما قــرار دارنــد را ببینیــد .بــا ایــن دارو برخــی
آیتمهــا کــه در حالــت عــادی نمیتوانیــد آنهــا را ببینیــد مشــخص میشــوند.
•نکتــه :در اینجــا بــرای اولین بار اســتفاده کــردن از  ،PSYCHOSTIMULANTSمیتوانید تروفی «Open
 »Your Eyesرا کسب نمایید.
حــاال ادامــه میدهیــم .جعبــهای کــه در ایــن اتــاق قــرار دارد را بشــکنید و آیتــم رنــدوم را برداریــد .حــاال حتمــا متوجــه
درب بــا قفــل کالغ یــا « »The Crow Doorشــدهاید کــه ماننــد درب مــار و درب عقــرب هنــوز کلیــد آن را نداریــم و بعــدا بــه
ســراغش خواهیــم آمــد .نگــران نباشــید زیــرا کــه تمــام ایــن دربهــا و  ..را در ایــن راهنمــا بــرای شــما توضیــح خواهیــم
داد و بــه آنهــا بازخواهیــم گشــت.
دقیقــا در ســمت راســت همیــن درب مجســمه  MR. EVERYWHERE 5/20را از بیــن ببریــد .از درون فریــزر هــم
میتوانیــد  CHEM FLUIDبرداریــد .همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه داروی  PSYCHOSTIMULANTSاســتفاده کردهایــد
روی ســر گــوزن روی دیــوار تعــداد  HANDGUN AMMO x4مشــخص میشــود کــه برداریــد و همیــن طــور SHOTGUN
 SHELL x2در پشــت تابلــوی نقاشــی کــه در بــدو ورود بــه ایــن اتــاق قــرار دارد .از تنهــا دربــی کــه میبینیــد وارد شــوید
و بــه یــک اتــاق دیگــر میرســید کــه میبینیــد یــک جعبــه قفــل کــه الک پیــک میخواهــد روی میــز قــرار دارد .در ســمت
راســت ورودی اتــاق یــک فایــل وجــود دارد در مــورد «تبدیــل شــدن قربانیهــای ربــوده شــده» و همیــن طــور یــک نقاشــی
کودکانــه اســت کــه میتوانیــد آنهــا را چــک کنیــد .در ســمت دیگــر میــزی کــه هنــگام ورود بــه اتــاق جلویتــان قــرار دارد،
میتوانیــد  ANTIQUE COIN 6/18را برداریــد.
ســپس جعبــه فلــزی روی قفســه اتــاق را برداریــد و بچرخانیــد تــا جلــوی آن را ببینیــد و درش را بــاز کنیــد .آیتــم خوبــی
اســت نــه؟!!! همچنیــن ســمت چــپ اتــاق را نیــز چــک کنیــد و بایــد بنشــینید تــا بتوانیــد آیتــم  GUNPOWDERرا برداریــد.
کلتتــان را آمــاده کنیــد و وارد اتــاق بعــدی شــوید .نهــوع آور اســت ،نــه؟ مســیر را پیــش ببریــد تــا بــا یــک دشــمن جدیــد
روبــرو شــوید کــه “ ”MOLDEDنــام دارد و بســیار هــم مخــوف هســتند .مــدام عقــب برویــد تــا دســتش بــه شــما نرســد و
در همیــن حیــن  ۵-۴تیــر بــه ســرش شــلیک کنیــد تــا بیافتــد .دقــت کنیــد کــه خیلــی راحــت میتوانیــد اینجــا یــک تروفــی
بگیریــد .بــرای ایــن بایــد اجــازه دهیــد « »MOLDEDبــه شــما ضربــه بزنــد و شــما بــا  L1دســتتان را بگیریــد جلــوی صورتتــان
و دفــاع نماییــد .اینجــا محــل مناســبی بــرای ایــن کار اســت.
•نکتــه :در اینجــا بــرای دفــاع کــردن ضربــه دشــمن تروفــی برنــز « »Arms in the Airرا دریافــت
میکنیــد .
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مســیر را ادامــه دهیــد و وارد دربــی کــه میبینیــد شــوید و خــود را درون یــک راهــرو مییابیــد .میدانیــد کجــا هســتیم؟
دقیقــا در منطقــه پشــت «درب عقربــی» کــه از ســالن اصلــی و نزدیــک درب ســگ  ۳ســر قــرار داشــت و قفــل بــود .ایــن
درب کــه همچنــان قفــل اســت و شــما یــک راه بیشــتر نداریــد تــا مســیر را ادامــه دهیــد .کمــی جلوتــر در راهــرو یــک ســری
پلــه میبینیــد کــه پاییــن میرونــد و یــک اتــاق هــم در بــاالی پلههــا میبینیــد .کــدام را برویــم؟ اصــا و ابــدا شــک نکنیــد
کــه در ابتــدا فقــط و فقــط وارد اتــاق شــوید و پلههــا را پاییــن نرویــد .حــاال فهمیدیــد چــرا؟ بلــه اینجــا یــک اتــاق SAVE
اســت .خــدا را شــکر!! موزیــک آرامــش بخــش اتــاق ســیو در ســری رزیدنــت اویــل ..در ایــن اتــاق تمــام آیتــم هایــی کــه الزم
نداریــد را درون جعبــه بگذاریــد و ســپس بــازی را ذخیــره نماییــد .اینجــا در ایــن اتــاق یکــی دو آیتــم بــرای برداشــتن وجــود
دارنــد .نزدیــک جعبــه آیتــم هــا ،کشــو را بــاز کنیــد و فایــل ( TRAVIS’ MEMO (FRONTرا چــک نماییــد .آن را بچرخانیــد
و پشــت فایــل را نیــز چــک کنیــد تــا قســمت دیگــر ایــن فایــل یعنــی ( TRAVIS’ MEMO (BACKنیــز ثبــت شــود.
یــک بــار دیگــر میگویــم یادتــان نــرود کــه روی هــر فایــل و هــر صفحــه و پشــت و جلــوی آن بایــد حتمــا ضربــدر را بزنیــد
تــا آن فایــل برایتــان حســاب شــود .در ســمت راســت میــزی کــه دســتگاه ذخیــره روی آن اســت یــک جعبــه وجــود دارد
کــه آن را چــک کنیــد و میبینیــد قفــل اســت و بــاز هــم یــک الک پیــک نیــاز داریــم .ســپس کمــد لباسهــا را بــاز کنیــد
و  HANDGUN AMMO x5را برداریــد .بــازی را دوبــاره ذخیــره کنیــد و از اتــاق بیــرون رفتــه و از پلههــا پاییــن برویــد .بــه
محــض ایــن کــه درب پاییــن پلههــا را بــاز کنیــد خواهیــد فهمیــد کــه اینجــا قــرار اســت «»MOLDEDهای بیشــتری ســر
راهتــان قــرار بگیرنــد .دربــی کــه اینجــا ســمت راســتتان اســت قفــل اســت .پــس راه مســتقیم را از راهــرو دنبــال کنیــد.
وقتــی از راهــرو بــرای دومیــن بــار بــه ســمت راســت بپیچیــد یــک  Moldedمــی بینیــد .دوبــاره سیســتم عقــب رفتــن و ۵-۴
شــلیک در ســر او را پیــاده کنیــد تــا کشــته شــود .خیلــی خیلــی بــرای شــلیک بــه ســر دشــمن دقــت کنیــد تــا درســت
نشــانه گیــری نماییــد زیــرا اصــا نبایــد گلولــه و مهمــات هــدر دهیــم .ســپس در همــان جایــی کــه دشــمن را دیدیــم ســمت
راســت راهــرو یــک درب میبینیــد.
درب را بــاز کنیــد ولــی هنــوز داخــل اتــاق نرویــد .داخــل اتــاق یــک  Moldedدیگــر وجــود دارد کــه ســعی کنیــد او را
بیــرون کشــیده و ماننــد قبلــی از بیــن ببریــد .حــاال وارد اتــاق شــوید .اینجــا اتــاق کــوره یــا  incineratorاســت .کمــدی
کـ�ه اینجاسـ�ت بـ�از میشـ�ود ولـ�ی چیـ�زی درون آن نیسـ�ت .یادداشـ�ت بـ�االی سـ�ینک را چـ�ک کنیـ�د تـ�ا �INCINERA
 TOR ROOM MEMOرا کســب کنیــد .همچنیــن در ایــن اتــاق زیــر یکــی از تختهــا بنشــینید و  GUNPOWDERرا
برداریــد .اینجــا شــما میتوانیــد تــک تــک دربهــای کــوره را بــاز کنیــد و چــک کنیــد ولــی هیــچ چیــزی در هیــچ کــدام
نیســت .درب کــوره « »Travisقفــل اســت .پــس اینجــا در واقــع یــک پــازل اســت .امــا الزم نیســت کــه اکنــون آن را حــل
کنیــد تــا درب کــوره « »Travisبــاز شــود .پــس فعــا بــی خیــال آن شــوید زیــرا بعــدا بــر میگردیــم و مطمئــن باشــید کــه بــه
دلیــل درســتی اکنــون بــی خیــال آن میشــوید .حــاال از اتــاق بیــرون برویــد و یکــی از بهتریــن کارهــا ایــن اســت که حــاال
کــه دشــمنان را کشــتهاید برگردیــد بــه اتــاق ذخیــره و بــازی را ســیو کنیــد.
دوبــاره برگردیــد بــه همــان راهــرو و از کنــار اتــاق کورههــا رد شــوید و مســیر را ادامــه دهیــد .یــک درب ســمت چپتــان
اســت کــه قفــل میباشــد .جلوتــر یــک درب دیگــر ســمت چپتــان میبینیــد کــه فعــا بــی خیالــش شــوید .در جلویتــان
دروازه ســبز رنــگ را بــاز کنیــد .جلوتــر کلــی آیتــم در اتــاق داریــم ولــی خــب چنــد دشــمن بدترکیــب هــم بایــد بکشــیم .در
همــان ابتــدای ورود بــه اتــاق ،کنــار دیــوار ســمت چــپ میبینیــد کــه چنــد چــوب بــه دیــوار تکیــه داده شــدهاند؟ کمــی از
چوبهــا رد شــوید و برگردیــد و بنشــینید و پشــت چوبهــا را نــگاه کنیــد تــا آیتــم  ANTIQUE COIN 7/18را برداریــد
کــه خیلــی خــوب مخفیــش کردهانــد .ســپس جلوتــر ،نقشــه  PROCESSING AREA MAPرا برداریــد .میبینیــد چقــدر
ایــن منطقــه بــزرگ اســت؟ دو جعبــه را اینجــا بشــکنید و آیتمهــای رنــدوم را برداریــد .حــاال درب ســمت راســتتان از جایــی
کــه وارد اتــاق شــدید را بــاز نماییــد و میبینیــد کــه آن همــان دربــی اســت کــه وقتــی قســمت قبــل بــرای اولیــن بــار
وارد ایــن زیرزمیــن شــدیم و از پلههــای کنــار اتــاق ســیو پاییــن آمدیــم ســمت راســتمان بــود و قفــل بــود و مجبــور شــدیم
مســتقیم برویــم و دشــمنان را بکشــیم .حــاال یــک میــان بــر بــه ســمت اتــاق ســیو بــاز کــرده ایــم .البتــه فعــا الزم نیســت
برویــد اتــاق ســیو .مطمئــن باشــید جاهایــی کــه ســیو میخواهیــد را میگویــم.
در اتــاق ،جلوتــر برویــد و در وســط اتــاق یــک کلیــد خیلــی تابلــو و بــزرگ عقربــی میبینیــد (کــه حتمــا میدانیــد بــرای
دربهــای عقربــی اســت دیگــر!!) امــا اصــا بــرش نداریــد و بگذاریــد تــا آخــر آن را برداریــم .از کلیــد رد شــوید و از روی
قفســه هــا  TREASURE PHOTOرا برداریــد .ایــن یــک ســرنخ بــرای نشــان دادن جایــی اســت کــه یــک آیتــم عالــی
در آنجــا قــرار دارد و در واقــع نقشــه گنــج اســت .جلوتــر در فریــزر ،آیتــم  LOCKPICKرا برداریــد و جلوتــر هم  .HERBبــه
ســمت راســت و منطقــه کوچکتــر برویــد و درب را اینجــا بــاز کنیــد تــا مقــداری  CHEM FLUIDاز روی قفســه برداریــد .درب
اینجــا بــه منطقــه “ ”Morgueمیرســد ولــی فعــا انتهایــش یــک بــن بســت اســت .امــا میرویــم تــا آیتمهــا را برداریــم.
از چنــد پلــه پاییــن برویــد و  SHOTGUN SHELL x2را برداریــد .پایینتــر و در انتهــا یــک درب مــار شــکل یــا “”Snake Door
میبینیــد .ســمت چــپ ایــن درب  PSYCHOSTIMULANTSرا برداریــد .همچنیــن دقــت کنیــد کــه اینجــا روی زمیــن MR.
 EVERYWHERE 6/20قــرار دارد کــه بــا چاقــو آن را بشــکنید .حــاال مســیر را برگردیــد در همــان اتــاق و کلیــدی کــه
وســط اتــاق بــود و برنداشــتیم را برداریــد و میبینیــد کــه  SCORPION KEYاســت کــه قفلهــای عقــرب را بــاز میکنــد.
بعــد از برداشــتن ایــن کلیــد ،آمــاده مبــارزه باشــید .آرام بــه ســمت منطقــه ورودی اتــاق برویــد و یــک  MOLDEDاز ســقف
میافتــد پاییــن .او را از پــای در آوریــد .بــه نکت ـهای کــه پایینتــر نوشــته ام دقــت کنیــد چــون اینجــا جــای خوبــی بــرای
گرفتــن آن تروفــی اســت.
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نکتــه :شــما اینجــا میتوانیــد تروفــی برنــز “ ”Things Got Personalرا بــرای کشــتن یــکدشــمن بــا چاقــو دریافــت نماییــد.
ســپس بعــد از کشــتن دشــمن بــه ســمت دربــی کــه بــه عنــوان میانبــر بــرای اتــاق ســیو بــاز کردیــم برویــد و وقتــی از
درب رد شــدید یــک  Moldedدیگــر از دیــوار میافتــد بیــرون کــه آن را نیــز از پــای در آوریــد .حــاال برگردیــد بــه اتــاق ذخیــره.
اینجــا میتوانیــد از  LOCKPICKکــه پیــدا کردیــم بــرای بــاز کــردن کشــوی قفــل اینجــا اســتفاده کنیــد و HANDGUN
 AMMO x12را برداریــد .آیتمهــای نــاالزم را در صنــدوق بگذاریــد و بایــد حــدود  ۵جــای خالــی اکنــون داشــته باشــید.
بــازی را ذخیــره نماییــد .حــاال نوبــت برداشــتن آیتــم مخصوصــی اســت کــه در  TREASURE PHOTOدیدیــم .مســیر را از
اینجــا برگردیــد بــه اتاقــی کــه ابتــدا از آن وارد ایــن راهــرو شــدیم و بــه اتاقــی برســید کــه در آن ســر گــوزن روی دیــوار بــود
و شــومینه داشــت (همــان اتاقــی کــه بــا حــل کــردن پــازل نقاشــی پرنــده در ســالن اصلــی بیــن دیــوار بــاز شــد و بــه آن
رســیدیم) TREASURE PHOTO .کــه پیــدا کردیــم دقیقــا عکــس همیــن شــومینه را نشــان میدهــد ،پــس اینجــا آیتــم
خوبـ�ی وجـ�ود دارد .سـ�نگ بـ�اال سـ�مت راسـ�ت شـ�ومینه را فشـ�ار دهیـ�د تـ�ا آن را از جـ�ای خـ�ود برداریـ�د و پشـ�ت آ ن �STE
( ROIDیکــی از بهتریــن آیتمهــای بــازی) را برداریــد .نکتــه زیــر را بــرای اســتفاده از ایــن آیتمهــا بخوانیــد.
نکتــه :اســتروئیدها آیتمهــای فــوق العــادهای هســتند (الاقــل در ایــن بــازی .چــون در دنیــایواقعــی ممکــن اســت دوپینگــی شــوید!!) .مصــرف آنهــا نــه تنهــا باعــث میشــوداندازه خــط
ســامتی یــا  MAX HEALTHشــما طوالنیتــر شــود (کــه خیلــی در ایــن بــازی مهــم اســت)
بلکــه تمــام ســامتیتان را نیــز پــر میکنــد .هوشــمندانه اســت کــه اینهــا را نگــه داریــد تــا
زمانــی کــه خــط ســامتیتان خیلــی اوضــاع بــدی داشــت آن را مصــرف کنیــد تــا مجانــی و
بــدون اســتفاده از آیتــم ســامتی ،خــط ســامتی شــما بــه طــور کامــل پــر شــود .میتوانیــد
هــم اگــر خواســتید بالفاصلــه بعــد از پیــدا کــردن ،آن را اســتفاده کنیــد کــه نظــر خودتــان
اســت.
خــب حــاال کــه کلیــد عقــرب را داریــم بایــد یــک ســفر برویــم بــرای بــه دســت آوردن شــات گان .برگردیــد بــه ســالن اصلــی
خانـ�ه .بـ�ه طبقـ�ه دوم برویـ�د و مواظـ�ب جـ�ک باشـ�ید کـ�ه اینجاهـ�ا پرسـ�ه میزنـ�د .او معمـ�وال طبقـ�ه دوم اطـ�راف“Recre�” 
 ”ation Roomاســت .دقیقــا همــان جایــی کــه مــا بایــد برویــم .بــه هــر روشــی کــه میتوانیــد یواشــکی بــه ایــن اتــاق وارد
شــوید (همــان اتاقــی کــه بخــش ویدئــوی میــا را در آن بــازی کردیــم و ســر اولیــن ســگ را از الی کتــاب برداشــتیم) .بــا
کلیــد عقــرب در اینجــا درب اتــاق “ ”Grandma’s Roomرا بــاز کنیــد کــه قبــا دیدیــم قفــل بــود و یــک شــات گان هــم درون
آن دیــده میشــد .اینجــا درون اتــاق مادربــزرگ بهتــر اســت کال بنشــینید تــا جــک اگــر آمــد شــما را نبینــد .اینجــا چنــد
آیتــم وجــود دارد .مهــم تریــن آن هــا  BROKEN SHOTGUNاســت کــه آن را از روی میــز برداریــد .درون کشــوی میــز،
دنــدان خواهیــد دیــد!! از روی میــز  MEMO ABOUT RELIEFرا نیــز برداریــد .درون کمــد لبــاس HANDGUN AMMO
 x5را برداریــد و دقیقــا ســمت راســت آن مقــداری  CHEM FLUIDقــرار دارد .زیــر تخــت خــواب میتوانیــد SHOTGUN
 SHELL x2را برداریــد .نزدیــک تخــت خــواب ،کشــو را بــاز کنیــد و از درون آن  DOCTOR’S LETTERرا بردارید .حــاال وقــت
برگشــتن بــه ســالن اصلــی خانــه در طبقــه پاییــن اســت .یــواش از دســت جــک فــرار کنیــد و بــه ســالن اصلــی خانــه برویــد
و بــه درون اتاقــی کــه مجســمه در دســتش شــاتگان اســت .حــاال کــه مــا  broken shotgunرا داریــم میتوانیــم شــاتگان
ســالم  M37 Shotgunرا از دســت مجســمه برداریــم و ایــن را جــای آن قــرار دهیــم تــا درب بــاز بمانــد
خــب حــاال وقــت ســیو کــردن اســت .در ســالن اصلــی ،درب ســمت راســت درب ســگ  ۳ســر ،کــه قفــل عقــرب دارد و
قبــا بســته بــود را بــا کلیــد بــاز کنیــد و االن دیگــر میدانیــد کجاییــد چــون قســمت قبلــی از پشــت ایــن درب نیــز آمــده
بودیــم و حــاال یــک میانبــر ایجــاد شــده اســت .بعــد از درب برویــد بــه راهــروی چــپ کــه میرســد بــه پلــه هایــی کــه بــه
زیرزمیــن م ـیرود و اتــاق ســیوی کــه کنــار پلههــا قــرار دارد .برویــد همــان اتــاق ســیو و میتوانیــد اینجــا  Gunpowderو
 Chem Fluidهایــی کــه تــا االن داریــد را ترکیــب کنیــد و گلولــه کلــت بســازید .یادتــان نــرود کــه آیتمهــای اضافــه را بگذاریــد
در صنــدوق و بــازی را ذخیــره کنیــد .حــاال وقــت برگشــتن بــه زیرزمیــن اســت .از پلههــای کنــار اتــاق ســیو پاییــن برویــد
و در زیرزمیــن بــه راســت برویــد و از درب میانبــری کــه بــاز کردیــم وارد اتاقــی شــوید کــه کلیــد عقــرب را برداشــتیم .از
ایــن اتــاق بــه ســمتی برویــد کــه اولیــن بــار از آن طرفــش وارد ایــن اتــاق شــده بودیــم و یــک دروازه ســبزرنگ را بــاز کــرده
بودیــم .یادتــان اســت کــه اول راهنمــا ،پیــش از ایــن کــه دروازه ســبزرنگ را بــاز کنیــم ،ســمت چپتــان دقیقــا نزدیــک دروازه
ســبزرنگ یــک اتــاق بــود کــه گفتیــم فعــا کاری بــا آن نداشــته باشــید .حــاال بــه آن اتــاق برویــد کــه بســیار تاریــک و پــر از
وانهــای کهنــه و ســیاهیهای مربــوط بــه دشــمنان  Moldedاســت .ایــن اتــاق بــه همینانــدازه قیافــه اش کــه ترســناک
اســت خــودش نیــز خطرنــاک اســت.
در ابتــدای اتــاق نگــران نباشــید و از پلههــا پاییــن رفتــه و بــه چــپ بپیچیــد و از درون وانHANDGUN AMMO x8 ،
را برداریــد .ســپس مســیر ادامــه اتــاق را برویــد و دقیقــا در گوشــه اتــاق از درون یــک وان دیگــر  CHEM FLUIDرا
برداریـ�د .صبـ�ر کنیـ�د .بـ�ه سـ�مت راسـ�ت و نزدیـ�ک جایـ�ی کـ�ه از پلههـ�ا پاییـ�ن آمدیـ�م نـ�گاه کنیـ�د و میبینیـ�د کـ�ه یـ�ک �Mold
 edعزیــز از دیــوار برخاســت (اگــر بخواهیــد جلــو برویــد و مســیر را بــه آن بخــش کوچک جلوتــر ادامــه دهیــد تــا او بــه شــما
نرســد ،میبینیــد کــه دو قــدم جلوتــر یــک  Moldedدیگــر بــر میخیــزد و در واقــع اکنــون یکــی پشــت ســرتان و یکــی
جلویتــان در همیــن جــای باریــک وجــود دارنــد و گیــر کردهایــد و میخواهنــد شــما را قیچــی کننــد ،امــا خــب شــما داریــد
راهنمــا میخوانیــد دیگــر .نبایــد بــه ایــن مســائل دچــار شــوید!!!) .بهتریــن کار ایــن اســت کــه همیــن کــه اولــی از ســمت
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راســتتان دارد بــر میخیــزد برگردیــد زود بــه ورودی اتــاق و بــاالی پلههــا و او را بــا شــلیک خیلــی نزدیــک شــاتگان بــه
ســرش بــه همــراه یکــی دو تیــر کلــت و یــا کال بــا هدشــات کلــت از پــای در آوریــد (شــات گان در ایــن بــازی شــاهکار اســت
و عاشــقش خواهیــد شــد) .ســپس برویــد ادامــه اتــاق تــا دومــی هــم برخیــزد و بــاز عقــب بیاییــد و دومــی را هــم مثــل
اولــی بــه درک واصــل کنیــد تــا ایــن گونــه  tub roomیــا اتــاق وانهــا را تبدیــل بــه یــک اتــاق امــن کنیــد.
بعــد از کشــتن ایــن دو شــک نکنیــد (یعنــی ابــدا شــک نکنیــد) کــه بایــد برگردیــد و بــه اتــاق ســیو بــاالی پلههــا برویــد
و بــازی را ذخیــره کنیــد تــا از شــر ایــن دو راحــت شــده باشــید زیــرا کــه جلوتــر اتفاقــات خفــن تــری در انتظارتــان اســت.
بعــد از ســیو کــردن دوبــاره برگردیــد همیــن اتــاق وانهــا و ادامــه دهیــد و از جایــی کــه دشــمن دوم برخاســت  HERBرا
برداریــد .اتــاق بعــدی کــه  Boiler Roomاســت احتمــاال ســخت تریــن اتــاق تــا اینجــای بــازی اســت .آرام درب اتــاق را بــاز
کنیــد و یــواش بــه ســمت چــپ اتــاق ســرک بکشــید و نــگاه کنیــد .یــک نــوع از  Moldedهایــی را میبینیــد کــه دســت
ندارنــد و اینهــا را حتــی میتوانیــد بــا دقــت بــا چاقــو بکشــید ولــی خــب بــه هــر حــال میتواننــد بــه شــما حملــه کــرده
و بــا دهانشــان آســیب بزننــد و کشــتن فقــط بــا چاقــو کار زیــاد راحتــی نیســت .آن را عقــب بکشــید و کارش را در اتــاق
وانهــا تمــام کنیــد .حــاال دو تــا  Moldedدیگــر در اتــاق هســتند کــه بــا ایــن کــه ظاهــرا شــبیه بقیــه هســتند ولــی قــوی
ترنــد و شــاید حــدود  ۱۰تیــر کلــت میخواهنــد تــا بمیرنــد.
بهتریــن کار ایــن اســت کــه وارد اتــاق شــوید و از ســمت چــپ دور اتــاق برویــد تــا اولــی و دومــی شــما را ببینننــد و ســپس
ســریعا برگردیــد دم در ورودی اتــاق و شــات گان را آمــاده کنیــد تــا هــر دوی آنهــا بــا هــم بــه ســمت ورودی در بیاینــد و
در ایــن جــای باریــک کــه هــر دو کنــار هــم هســتند از نزدیــک بــا شــات گان بــه سرشــان شــلیک کنیــد کــه آســیب فــوق
العــادهای بــه آنهــا میزنــد و معمــوال پــرت میشــوند روی زمیــن و میتوانیــد تــا بلنــد نشــدهاند دوبــاره بــا شــاتگان
بــه ســر آنهــا شــلیک کنیــد تــا بمیرنــد یــا بــا کلــت کارشــان را بســازید .حاال وقــت گشــتن اتــاق آن هاســت .البتــه چیــز
خیلــی زیــادی در ایــن اتــاق نیســت .نزدیــک دیــوار ســمت چــپ اتــاق SHOTGUN SHELL x2 ،را برداریــد و نزدیــک بــه
درب آن طــرف اتــاق درون کابینــت هــم آیتمــی جدیــد بــه نــام  STRONG CHEM FLUIDرا برداریــد کــه نــوع قویتــر همــان
معمولــی هاســت .حــاال بــا ایــن آیتــم دســتور العملهــای جدیــدی بــرای ترکیــب آیتمهــا بــه وجــود میآیــد:
  - Gunpowder + Strong Chem Fluid = Enhanced Handgun Ammoگلوله قوی کلت
  - Herb + Strong Chem Fluid = Strong First Aid Medآیتم قویتر سالمتی
همــان طــور کــه میبینیــد درب دیگــر اتــاق بــرای خــارج شــدن قفــل اســت و کلیــد میخواهــد .حــاال کلیــد کجاســت؟ بایــد
بــا حــل کــردن آن پــازل اتــاق کورههــا “ ”Incinerator Roomکــه قبــا گفتــم بــی خیالــش شــوید آن را بــه دســت آوریــم.
کمــی عقــب برگردیــد و از اتــاق وانهــا برویــد بیــرون و بــه راســت بپیچیــد و ســپس بــه چــپ تــا بــه اتــاق کورههــا برســید.
اینهــا را تمامــا میتوانیــد روی نقشــه بــازی ببینیــد و مثــا ببینیــد از کجــا بــه “ ”Incinerator Roomبرســید تــا هــی بــا
چــپ و راســت گفتنهــای مــا گیــج نشــوید .در اتــاق کورههــا جلــوی آنهــا بایســتید و حــاال اول از همــه ،اولــی از ســمت
راســت کــه متعلــق بــه  ”Tamara” 3 A’sرا بــاز کنیــد .ســپس ســومی را بــاز کنیــد کــه روی آن آثــار دســت خونــی اســت.
بــا ایــن کار میبینیــد کــه قفــل کــوره اولــی از چــپ بــاز میشــود .شــات گان را آمــاده کنیــد و بــه ســمت آن برویــد و درب
کــوره را بــاز نماییــد .میبینیــد کــه از درون آن یــک  Moldedخیلــی قویتــر از حالــت عــادی بیــرون میافتــد .لحظـهای کــه
ایــن دشــمن روی زمیــن میافتــد همــان اول بالفاصلــه بــا شــات گان بــه ســرش شــلیک نماییــد .ســپس چنــد تیــر کلــت
بــه ســرش و نهایتــا یــک تیــر دیگــر شــات گان بــه ســرش تــا کار او را بســازد .وقتــی کــه او را کشــتید ،از درون کــورهای کــه
دشــمن از آن بیــرون افتــاد ،کلیــد  ROOM KEY DISSECTIONرا برداریــد .حــاال از اینجــا حتمــا برگردیــد بــه اتــاق ســیو
کــه خیلــی نزدیــک اســت و بــازی را ذخیــره کنیــد و چنــد جــا را خالــی کنیــد تــا در ادامــه مســیر کــه خیلــی زود یــک بــاس
فایــت خواهیــم داشــت بــه مشــکل نخوریــد.
برگردیــد بــه اتــاق  Boiler Roomکــه  ۳دشــمن در آن بودنــد و درب قفلــی کــه کلیــد میخواســت بــاز کنیــد .اینجــا آیتــم
ســر ســوم ســگ یعنــی “ ”Red Dog’s Headرا روی قفســه میبینیــد و برویــد کــه آن را برداریــد ولــی یــک صحنــه
میبینیــد و ناگهــان جــک از آن طــرف قفس ـهها آن را بــر م ـیدارد .وای خــدا ...انــگار او دارد آن افســر پلیســی کــه اول
بــازی در گاراژ کشــت را تبدیــل بــه  Moldedمیکنــد.
وقتــی میبینیــد کــه اســم یــک آیتــم برداشــتنی در بــازی را بــه صــورت بولــد نشــده و دارای حــروف کوچــک نوشــته ام
یعنــی منظــور ایــن اســت کــه در آن جــا ایــن آیتــم را یــا نبایــد اصــا برداریــد و یــا نمیتوانیــد هنــوز بگیریــد .مثــل همیــن
باالتــر کــه آیتــم ســر ســگ ســوم را  Red Dog’s Headنوشــته ام کــه حــروف کوچــک دارد و بولــد نشــده اســت و آن را
میبینیــد ولــی تــا میخواهیــد بــرش داریــد جــک زودتــر از شــما از آن ســمت بــر مـیدارد و یــا مقــداری جلوتــر در راهنمــا
کــه بــاز میبینیــد اســم ایــن آیتــم را نوشــته ام ولــی بــاز هــم بولــد نشــده و حــروف کوچــک دارد کــه یعنــی اصــا آن جــا
بــرش نداریــد وگرنــه بــاس شــروع میشــود و نمیتوانیــد ســیو کنیــد.
ســپس جــک آن اتــاق را تــرک میکنــد .حــاال شــما از کابینــت ســمت راســتتان  SHOTGUN SHELL x5را برداریــد .از
تنهــا مســیری کــه هســت برویــد و مقــداری جلوتــر چنــد آیتــم دیگــر خواهیــد یافــت کــه شــامل  HERBو SHOTGUN
 SHELL x2هســتند .ســپس درب دو دهنــه را بــاز کنیــد و وارد شــوید .ســمت راســت برویــد و از پلههــا بــاال رفتــه و وارد
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اولیــن اتــاق ســمت راســت شــوید .همــان اتاقــی اســت کــه از آن طــرف قفس ـهها داشــتیم جــک را در آن میدیدیــم.
اتــاق را بگردیــد و اگــر آیتمــی هســت برداریــد .بیــرون برگردیــد و مســیر مســتقیم را ادامــه دهیــد و کمــی جلوتــر بــه چــپ
بپیچیــد و روی لبــه ایــن بخــش ،میبینیــد کــه ســر ســگ ســوم یــا  Red Dog’s Headرا جــک آنجــا گذاشــته اســت .فعــا
اصــا بــرش نداریــد .از پلــه هایــی کــه اینجــا میبینیــد پاییــن برویــد .یــک درب بــا قفــل مــار پاییــن پلــه هاســت کــه فعــا
نمیتوانیــم کاری بــا آن داشــته باشــیم .امــا زیــر پلههــا میتوانیــد آیتــم  GUNPOWDERرا برداریــد .برگردیــد بــاال و
اینجــا بدانیــد کــه وقتــی کــه ســر ســگ ســوم را از لبــه اتــاق برداریــد بــاس فایــت شــروع میشــود .پــس بهتریــن کار ایــن
اســت کــه بــرای ایــن کــه دوبــاره تمــام ایــن کارهــا را در صــورت شکســت از بــاس تکــرار نکنیــد و همیــن طــور بــرای ایــن
کــه بخواهیــد چندیــن بــار بــاس را تکــرار کنیــد تــا بتوانیــد یــک تروفــی کــه توضیــح میدهــم را بگیریــد ،مســیری کــه آمدیــد
را از اتــاق  boilerو اتــاق وان و  ..برگردیــد و در اتــاق ســیو نزدیــک ،بــازی را ذخیــره نماییــد .حــاال دوبــاره برگردیــد همــان
جایــی کــه بودیــد و آیتــم ســر ســگ ســوم یعنــی  RED DOG’S HEADرا برداریــد تــا بــاس فایــت بعــدی شــروع شــود.
اکنــون زمــان بــاس فایــت اســت .آن هــم در یــک محیــط بســته و کوچــک در حالــی کــه جــک لعنتــی ســاحهای بســیار
خوفنــاک و بلنــدی را در ایــن نبــرد خواهــد داشــت و کال از همیــن االن میگویــم کــه بدانیــد مبــارزه بســیار پــر اســترس
و مخوفــی را تجربــه خواهــد کــرد.

باس فایت  ،Jackراند ۲
در اینجــا بــا جــک گیــر افتــاده ایــم و او میخواهــد بــا تبــر غــول پیکــرش مــا را تکــه تکــه کنــد .مثــل مبــارزه اول ،اینجــا هــم
یــک الگــوی بــازی وجــود دارد کــه بــا دنبــال کــردن آن میتوانیــد آســیبها را بــه حداقــل برســانید و زودتــر جــک را بکشــید.
در ایــن منطقــه  ۳جســد آویــزان هســتند کــه شــما میتوانیــد بــه آنهــا لگــد بزنیــد .حــاال کار درســت چیســت؟ بایــد
بگذاریــد زمانــی کــه جــک میخواهــد بــه شــما حملــه کنــد و ســاح را بــاال میبــرد ،شــما کــه پشــت یکــی از جســدها
ایســتادهاید بــه آن لگــد بزنیــد تــا بــه جــک بخــورد و وی چنــد ثانیــه گیــج میشــود و در ایــن لحظــات مــدام بــا کلــت بــه
ســر او شــلیک کنیــد (ابتــدا  ۴تــا  ۵تیــر کلــت و ســپس در آخــر یــک تیــر شــات گان بــه ســر لعنتــی اش!!) .چنــد بــار ایــن
رونــد را انجــام دهیــد و ســپس میبینیــد کــه او بــه ســراغ یــک بخــش کــه فنــس فلــزی دارد مـیرود و آن را بــاز میکنــد...
یــا خــدا!!! جــک یــک قیچــی بســیار عظیــم و غــول پیکــر و مخــوف را بــر مـیدارد .در اینجــا ابتــدا ســریعا از بخشــی کــه او
ســاحش را برداشــت دور شــوید و بــه آن طــرف اتــاق برویــد تــا جــک را بــه ســمت خــود بکشــید و ســپس تــا نزدیــک شــد،
شــما از آن طــرف برویــد جایــی کــه او قیچــی را برداشــت و از اینجــا شــما هــم  CHAINSAWیــا اره برقــی را برداریــد.ای
جــااااان!!! اره برقــی دار شــدیم!!
•نکتــه :اینجــا یــک تروفــی نقــره بــرای گرفتــن وجــود دارد بــا نــام “ .”Duck If You Love Lifeاز زمانــی کــه جــک
قیچــی را بــر مـیدارد ،یکــی از حمــات او بــه ایــن شــکل اســت کــه بــا قیچــی مســنقیم بــه ســمت شــما حملــه
میکنــد تــا آن را بــه بــدن شــما فــرو کنــد و ایــن حملــه ،نســبتا ســریع نیــز هســت .حــاال اگــر شــما هنگامــی کــه
جــک ایــن کار را کــرد و بــه ســمت شــما یــورش آورد ،ســریعا بنشــینید روی زمیــن تــا حملــه از شــما رد شــود،
تروفــی " "Duck If You Love Lifeرا میگیریــد .دقــت کنیــد کــه اگــر دیدیــد جــک دارد قیچــی را بــه ایــن طــرف و
آن طــرف و ...میزنــد و از جهــات مختلــف ضربــه میزنــد و حملــه میکنــد ،عقــب برویــد و بیخــودی ننشــینید
زیــرا ایــن حملههــا بــرای تروفــی نیســت و فقــط حملـهای کــه جــک مســتقیم بــا قیچــی بــه ســمت شــما حملــه
میکنــد ،باعــث گرفتــن تروفــی میشــود .در خصــوص گرفتــن ایــن تروفــی بــا توجــه بــه ســیوی کــه در راهنمــای
قبلــی گفتیــم قبــل بــاس فایــت انجــام دهیــد ،کار ســختی بــرای ایــن کــه چنــد بــار گرفتــن ایــن تروفــی را امتحــان
کنیــد نداریــد .در واقــع میتوانــد ابتــدا بیاییــد بــه مبــارزه و تروفــی را بگیریــد و تمرکزتــان را بــر روی گرفتــن آن
بگذاریــد و ســپس بعــد از کســب آن ،از ســیو خــود بازگردیــد و ایــن بــار فقــط بــاس فایــت را بــا جدیــت دنبــال
کنیــد .چــون رونــد گرفتــن تروفــی طــوری اســت کــه ممکــن اســت چندیــن بــار قبــل از گرفتــن آن موفــق نشــوید و
ضربههــای بــدی بخوریــد.
خــب بــه ادامــه رونــد مبــارزه از زمانــی کــه جــک قیچــی را بــر داشــت بــاز میگردیــم .توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن
فــاز هــم رونــد جنگیــدن بــا جــک ،ماننــد همــان قبلــی اســت (همــون همیشــگی!!) .برویــد پشــت جســدها و وقتــی
جــک ســاح را بــاال بــرد کــه حملــه کنــد ،بــه جســد لگــد بزنیــد تــا بــه جــک بخــورد و گیــج شــود ،امــا ایــن بــار بــا اره برقــی
ســراغش برویــد و بــا صحنههــای فــوق العــاده زیبــا و لطیــف و دلنــواز و خونیــن او را مــورد نــوازش قــرار دهیــد!! بعــد از  ۳تــا
 ۴بــار کــه ایــن کار را کردیــد میبینیــد کــه جــک زانــو میزنــد و ســرش شــروع بــه تغییــر شــکل دادن میکنــد .در اینجــا
همــان طــور کــه بــازی هــم بــه شــما میگویــد ســریعا بــه ســمت او برویــد و بــا فشــردن همزمــان  R2 + L2کنــار او ،بــه
جانــش بیافتیــد و کلــی آســیب بــه او بزنیــد.
او دوبــاره بلنــد میشــود و بــاز بایــد همیــن رونــد را طــی کنیــد .البتــه اینهــا بــه گفتــن خیلــی آســانتر اســت و در مبــارزه
خیلــی هــم راحــت نیســت کــه از او ضربــه نخوریــد .حتــی او ممکــن اســت کــه برخــی جســدها را بــا قیچــی اش قطــع کنــد
و از بیــن ببــرد .جــک یــک کمبــوی  ۳ضربـهای بســیار مرگبــار هــم دارد کــه بعــد از زدن آن ،یکــی دو ثانیــه فرصــت داریــد تــا
بــه او بــا اره برقــی ضربــه بزنیــد .رونــد را ادامــه دهیــد و هــر بــار کــه او روی زانــو مینشــیند برویــد و بــا  R2 + L2بــه جانــش
بیافتیــد .اگــر احیانــا حیــن مبــارزه آیتــم ســامتی خواســتید و نداشــتید ،در گوشــه شــمالی ایــن بخــش یــک FIRST AID
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 MEDرا میتوانیــد برداریــد ،فقــط مراقــب باشــید در گوشــه گیــر نیافتیــد .دقیقــا بــه همیــن شــکل ادامــه دهیــد و پــس از
چنــد بــار کــه او روی زانــو نشســت و بــا اره حالــش را جــا آوردیــد ،طی یــک صحنــه بــی نظیــر و معرکــه بــا اره برقــی ،جــک
را بــه فنــا خواهیــد داد و میدانــم کــه کلــی کیــف خواهیــد کــرد!!
•ادامه بازی
االن دقیقــا میدانــم بعــد بــاس فایــت چــه داریــد بــا خــود میگوییــد!! «عجــب بــازی شــاهکاریه ایــن المصــب .دم ســعید
آقابابایــی گــرم کــه نوشــت راهنماشــو و باعــث شــد مــا بیایــم ســراغش!!!» ...خواهــش میکنــم اختیــار داریــد!!
همچنیــن اینجــا یــک حــس دیگــر هــم داریــد کــه بــا خــود میگوییــد «خــب دیگــه جــک رو کــه کشــتم و یــه رزیدنــت اویــل
بــاز خفــن هــم هســتم و از اون خفنتــر ایــن کــه اره برقــی دارم!!!» امــا بــازی خیلــی ســریع حالتــان را میگیــرد .بعــد از
بــاس فایــت بــه ســمت درب قفــل آهنــی ایــن اتــاق برویــد و بایــد بــا اره برقــی قفــل بســیار عظیــم و فلــزی ایــن اتــاق را
ببریــد کــه ایــن باعــث میشــود اره برقــی عزیزمــان بعــد از بریــدن قفــل ،بشــکند...ای لعنــت بــه ایــن شــانس!!ای  .....تــو
ایــن زندگــی!! (مــرگ!!)
از اینجــا بیــرون برویــد .خــب دیگــر حــاال ســر ســگ ســوم را هــم داریــم و میتوانیــم از خانــه خــارج شــویم .از اینجــا مســیر
را برگردیــد و از اتــاق بخــار و وانهــا و زیرزمیــن و  ..رد شــوید و برگردیــد بــه پلــه هایــی کــه از زیرزمیــن بــاال مـیرود و بــه
اتــاق ســیو میرســد .بــه یــک حقیقــت ترســناک و عجیــب دقــت کردیــد؟ اینجــا وقتــی از پلههــا بــاال میرویــد صــدای
آهنگــی کــه دارد خوانــده میشــود را میشــنوید؟ از آن مخوفتــر ایــن کــه تــا بــاالی پلههــا میرســید اگــر بــه ســمت
راهــروی چــپ بپیچیــد ناگهــان میگرخیــد و میبینیــد کــه مادربــزرگ بــا ویلچیــرش وســط ایــن راهــرو نشســته و مثــل
همیشــه کال بــی حرکــت اســت کــه همیــن وی را از همــه شــخصیتها ترســناکتر میکنــد .او چطــور مــدام در بــازی
جابجــا میشــود و بــه مکانهــای مختلــف و عجیــب خانــه م ـیرود؟ چــه کســی داشــت آهنــگ را میخوانــد؟
خالصــه بــه اتــاق ســیو برویــد و بــازی را ذخیــره کنیــد و از راهرویــی کــه مادربــزرگ نشســته بــه ســمت درب عقــرب برویــد و
بــاز کنیــد و وارد ســالن اصلــی خانــه شــوید و حــاال برویــد ســر ســگ ســوم را روی درب حیــاط بگذاریــد (دو تــای قبلــی را کــه
در رونــد راهنمــا گذاشــتیم) و درب خانــه بــاز میشــود .ایــول!! بــه حیــاط رســیدیم .خــدا کنــد حیــاط جــای بهتــری باشــد...
•نکتــه :وقتــی درب حیــاط را بــاز کنیــد و از خانــه خــارج شــوید ،تروفــی برنــز “ ”You Ain’t Gettin’ Awayرا
میگیریــد.
خب حاال وارد حیاط شده ایم و مرجله جدیدی از بازی را پیش رو داریم.
•THE OLD HOUSE
بیــرون آمــدن از آن خانــه لعنتــی حــس خوبــی دارد ولــی هنــوز خیلــی راه در پیــش اســت Marguerite .احتمــاال همیــن
جاهــا در حــال پرســه زدن اســت .حواســتان باشــد.
•ماموریت :حیاط را جستجو کنید.
در حیــاط تعــداد خیلــی زیــادی آیتــم وجــود دارد و کال زیــاد بــه اینجــا ســر خواهیــد زد .دلیلــش هــم آن تریلــر وســط حیــاط
اســت کــه بعــدا بــه آن میرســیم .ابتــدا برویــم ســراغ آیتــم هــا .یکــی دو قــدم از پلــه هایــی کــه جلویتــان اســت پاییــن
برویــد و ســمت چــپ را نــگاه کنیــد و درون یــک گلــدان ،آیتــم ارزشــمند  LOCKPICKرا برداریــد .حــاال از بقیــه پلههــا هــم
پاییــن برویــد و دقیقــا پاییــن پلههــا بــه چــپ بپیچیــد و در گوشــه ایــن بخــش درون یــک گلــدان ،آیتــم  HERBرا برداریــد.
دقیقــا همیــن دیــوار زیــر نردههــای خانــه کــه گلــدان کنــارش اســت را از کنــار آن دنبــال کنیــد و مقــداری جلوتــر بــه یــک
بخــش فلــزی کــه حالــت خــراب دارد و بــا ســایر مســیر ایــن بخــش زیــر خانــه ،فــرق دارد میرســید .ایــن فلزهــا و  ..را
از ســر راه برداریــد و میبینیــد کــه یــک مســیر کوچــک کــه بــه زیــر خانــه مـیرود جلویتــان اســت .در ایــن حفــره برویــد و
جلوتــر جعبــه را بشــکنید و آیتــم جدیــد  REPAIR KITرا برداریــد.
•نکتــه :بــا ایــن  REPAIR KITیکــی دو کار مختلــف میتوانیــد انجــام دهیــد .کمــی جلوتــر در بــازی یــک کلــت
شکســته یــا " "Broken Handgunپیــدا خواهیــد کــرد کــه بــا ایــن  REPAIR KITمیتوانیــد آن را تعمیــر کنیــد و
کلــت  M19 HANDGUNرا بــه دســت آوریــد .همچنیــن میتوانیــد برویــد داخــل خانــه و شــات گان شکســته
دســت مجســمه را برداریــد و شــات گان خــود را جایــش بگذاریــد .ســپس بــا ایــن  ،REPAIR KITشــات گان
شکســته را تعمیــر کنیــد تــا  M21 SHOTGUNرا بــه دســت آوریــد .شــاید میگوییــد مگــر مــرض دارم کــه بــروم
شــات گانــم را بگــذارم و شکســته را بــردارم و تعمیــر کنــم تــا تــازه یــک شــات گان داشــته باشــم؟!! نــه دوســتان
ایــن طــور نیســت .ایــن کلــت جدیــد و شــات گان جدیــد کــه در اثــر تعمیــر اســلحههای شکســته بــه دســت
میآینــد مثــل همــان کلــت و شــات گان خودتــان نیســتند .بگذاریــد ایــن طــور بگویــم کــه ایــن کلــت و شــات گان
جدیــد یعنــی  HANDGUN M19و  ،SHOTGUN M21در واقــع ورژن قویتــر کلــت و شــات گان خودتــان هســتند
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بــا ایــن تفــاوت کــه ظرفیــت تیرشــان کمتــر اســت .یعنــی آســیب بیشــتر و خشــاب کمتــر .تصمیــم بــا شماســت.
بــه شــخصه ابتــدا کلــت شکســته را تعمیــر کــردم و ورژن قویتــر کلــت بــا خشــاب کمتــر را برداشــتم .جلوتــر در
بــازی یــک  REPAIR KITدیگــر هــم خواهــد بــود کــه مــن بــا آن شــات گان شکســته را تعمیــر کــردم و ورژن قویتــر
شــات گان را برداشــتم .در واقــع انتخــاب مــن در هــر دو ســاح کلــت و شــات گان ،ورژن قویتــر بــا خشــاب کمتــر
بــود .زیــرا فکــر میکینــم آســیب مهمتــر اســت .پــس اگــر میخواهیــد مثــل مــن عمــل کنیــد صبــر کنیــد تــا کمــی
جلوتــر کلــت شکســته را برداریــم و آن را تعمیــر کنیــم و کلــت خودمــان را بگذاریــم در صنــدوق.
حاال دوباره برگردید دم همان پله هایی که از خانه بیرون آمدیم و پایین پلهها به سمت چپ رفتیم .این بار از پایین پلهها
به سمت راست بروید و در گوشه این بخش گلدانی را میبینید که از آن  ANTIQUE COIN 8/18را بردارید .حاال
دوباره برگردید دقیقا جلوی درب خانه که بیرون آمدیم و این بار اصال از پلهها پایین نروید و از دم درب خانه به چپ بروید
و مسیر را دنبال کنید تا ابتدا  HERBو سپس در انتهای این بخش  GUNPOWDERرا بردارید.
دوبــاره و بهتــر اســت بگویــم  ۳بــاره برگردیــد جلــوی درب خانــه .ایــن بــار پلههــا را پاییــن برویــد و دقیقــا مســتقیم ادامــه
دهیــد تــا بــه یــک درخــت بــزرگ برســید و در اطــراف درخــت GUNPOWDER ،را برداریــد .حــاال برویــد بــه پشــت تریلــر
وســط حیــاط .دروازهای کــه اینجــا میبینیــد قفــل اســت امــا اینجــا در قســمت زیــر تریلــر بنشــینید و میتوانیــد از
زیــر تریلــر  SHOTGUN SHELLS x4را برداریــد .حــاال بــه ســمت غــرب بــه طــرف دربــی کــه میبینیــد میدرخشــد و
چشــمک الکتریســیته میزنــد برویــد!! ایــن درب قفــل اســت و کارتهــای آبــی و قرمــز ( )keycardرا میخواهــد تــا بــاز
شــود .در ســمت چــپ ایــن درب یــک آیتــم جدیــد میبینیــد کــه برداریــد و  SUPPLEMENTSنــام دارد .حــاال بــا ایــن آیتــم
دو دســتور العمــل ترکیبــی جدیــد خواهیــم داشــت.
•Supplements + Chem Fluid = Psychostimulants
•Supplements + Strong Chem Fluid = Neuro Rounds
به به!! دستور العمل دوم و  Neuro Roundبه ما میگویند که دیر یا زود نارنجکانداز هم خواهیم داشت! ایول!!
حــاال بــه ســمت درب جلــوی تریلــر برویــد و ســمت راســت آن درون یــک جعبــه روی زمیــن CHEM FLUID ،را برداریــد.
حــاال زیــر دو ســه پلــه ورودی تریلــر را نــگاه کنیــد و  MR. EVERYWHERE 7/20را بشــکنید .حــاال وقتــش اســت کــه بــه
تریلــر وارد شــوید.
اینجــا یــک اتــاق ســیو اســت (وای!! خــدا رو شــکر!!) .همــان موزیــک آرامــش بخــش!! اینجــا چنــد آیتــم داریــم .داخــل،
بـ�ه سـ�مت راسـ�ت تریلـ�ر برویـ�د و از روی میـ�زی کـ�ه قفـ�س (جریـ�ان قفسهـ�ا را توضیـ�ح خواهیـ�م داد) رویـ�ش اسـ�ت �AN
 TIQUE COIN 9/18را برداریــد .ســمت چــپ آن میــز یــک عکــس روی صندلــی اســت کــه میتوانیــد آن را ببینیــد.
روی دیــوار ســمت چــپ همــان میــز ،میتوانیــد فایــل هــای  ZOE’S INVESTIGATION NOTESرا چــک کنیــد .بــه
نظــر میرســد کــه زوئــی میخواســته خــودش را درمــان کنــد .اگــر میخواهیــد فریــزر را چــک کنیــد امــا چیــزی درون
آن نیســت .کنــار فریــزر روی میــز ،بــاز هــم قفــس وجــود دارد .ســمت چــپ قفسهــا یــک لبــاس اســت کــه میتوانیــد
چــک کنیــد! چــک کردیــد؟! خــب دیگــر بــس اســت لبــاس را چــک نکنیــد! هنــوز داریــد چــک میکنیــد؟! ســمت چــپ ایــن
بخــش ،دســتگاه ســیو و صنــدوق ذخیــره آیتــم اســت .روی تخــت هــم  BROKEN HANDGUNیــا همــان کلــت شکســته
کــه قبلتــر گفتیــم را برداریــد .اگــر میخواهیــد آن را بــا  REPAIR KITتعمیــر کنیــد تــا کلــت قــوی تــر M19 HANDGUN
کــه ظرفیــت خشــاب کمتــری دارد را بــه دســت آوریــد .یکــی از کلتهــا را در هــر حــال در صنــدوق بگذاریــد تــا جــای الکــی
نگیــرد.
خــب حــاال میرســیم بــه قفــس هــا .از ایــن قفسهــا میتوانیــد بــا خــرج کــردن  ،Antique Coinآیتمهــای مختلــف
بخریــد .روی هــر قفــس یــک کاغــذ اســت کــه آیتــم درون آن را نوشــته و پاییــن قفــس هــم تعــداد ســکهای کــه میخواهــد
تــا دربــش بــاز شــود .ایــن آیتمهــا را در قفسهــا داریــد:
•( Steroidافزایش خط سالمتی) ۳ :سکه
•( Stabilizerافزایش سرعت ریلود) ۵ :سکه
•( Magnum ۴۴.یــک ســاح خیلــی قدرتمنــد بــا قــدرت پرتــاب کــردن دشــمنان به عقــب یــا روی زمین):
 ۹سکه
اکنــون بــازی را ذخیــره نماییــد تــا در صــورت خریــد هــر کــدام از آیتمهــا اگــر دیدیــد راضــی نیســتید بتوانیــد از فایــل ذخیــره
دوبــاره آغــاز کنیــد.
در ابتــدا بایــد خدمــت شــما عــرض کنــم کــه هیــچ یــک از آیتمهــای خریدنــی تریلــر ،خریدشــان «خیلــی قطعــی» و
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«واجــب» نیســت .اگــر شــما تــا اینجــا بــا راهنمــا پیــش آمــده باشــید اکنــون  ۹ســکه داریــد و میتوانیــد هــر دو آیتــم
اســتروئید و افزایــش دهنــده ســرعت ریلــود را بخریــد .بــا توجــه بــه تجربــه شــخصی ،اولیــن آیتــم مهــم بــرای خریــدن در
اینجــا اســتروئید اســت کــه آن را نــگاه داریــد تــا در زمــان الزم اســتفاده کنیــد و هــم خونتــان پــر شــود و هــم خــط ســامتی
افزایــش یابــد.
بســیار خــب .بعــد از گرفتــن تصمیمتــان ،آیتمهــای اضافــه را در صنــدوق بگذاریــد و بــازی را ذخیــره کنیــد تــا از تریلــر بیــرون
برویــم .عجیــب اســت زوئــی تــا االن زنــگ نــزده اســت! امــا بــه محــض آن کــه میخواهیــد از تریلــر خــارج شــوید تلفــن زنــگ
میخــورد .چــه کســی میتوانــد باشــد؟ آفریــن ..جــک!! ببخشــید ،زوئــی اســت کــه زنــگ زده!! بــا او صحبــت کنیــد و او
بــه شــما دلیــل خوبــی میدهــد کــه " "Old Houseرا بگردیــد .مارگریــت آن جاســت و منتظــر مــا ...بایــد جالــب باشــد ،نــه؟
•ماموریت ”Old House“ :را بگردید تا  Serumرا پیدا نمایید.
نکتــه :اینجــا پیشــنهاد میکنــم کــه کلــت و تیرهــای آن را در صنــدوق بگذاریــد و بــا خــود نبریــد تــا جــای خالــی برایتــان
بــاز شــود و واقعــا هــم اینجــا زیــاد الزمــش نداریــم .چاقــو ،شــاتگان و ســاحی کــه جلوتــر خواهیــم گرفــت برایتــان کفایــت
خواهــد کــرد.
از تریلــر خــارج شــوید و بــه چــپ برویــد و مســیر را بــه ســمت چــپ حیــاط آن قــدر ادامــه دهیــد و درب را بــاز کنیــد تــا
برســید بــه جایــی کــه اول در ویدئــوی  Miaدیــده بودیــم .یعنــی همــان پلــی کــه در ویدئــو از آن کلــی عروســک آویــزان بــود
و روبرویــش هــم درب “ .”Old Houseقبــل از ورد بــه خانــه جعبــه ســمت راســت درب را بشــکنید تــا آیتــم رنــدوم را برداریــد.
درب را بــاز کنیــد و وارد شــوید و اینجــا در بــدو ورود بایــد دو ســه حشــره بــزرگ را بکشــید کــه روی دیــوار روبرویتــان هســتند.
اگــر ســریع عمــل نکنیــد پــرواز میکننــد و دردســر میشــود و گاهــا بــه شــما حملــه میکننــد و خالصــه کمــی کار
ســخت میشــود .بــه همیــن دلیــل زود آنهــا را روی دیــوار بــا چاقــو بکشــید و کال بــرای کشــتن اینهــا هرگــز تیــر نزنیــد
چــون ارزش ندارنــد .وقتــی هــر  ۳را کشــتید ســمت راســت دربــی کــه وارد شــدید را نــگاه کنیــد تــا روی زمیــن ،بلوپرینــت
مربــوط بــه یــک ســاح آتــش افــروز یــا  flamethrowerرا پیــدا کنیــد .در اینجــا همچنیــن میتوانیــد یکــی دو تیــر خیلــی
قــوی بــرای ســاح مگنــوم پیــدا کنیــد کــه بعــدا بــه کارتــان خواهنــد آمــد ،امــا بــرای دیدنشــان بایــد از psychostimulants
اســتفاده کنیــد .البتــه مــن بــدون ایــن آیتــم پیدایشــان کــردم ولــی کال دیــده نمیشــوند .بگذاریــد دقیقــا بگویــم کجــا
پیدایشــان کنیــد .از درب ورودی کــه داخــل ایــن خانــه شــدید یــک راه ســمت چــپ داریــد کــه یــک درب هــم آنجاســت.
ســمت چــپ آن درب در تاریکــی روی زمیــن میتوانیــد  ۴۴MAG AMMO x2را پیــدا کنیــد و برداریــد .حــاال از درب ورودی
کــه وارد ایــن خانــه شــدید بــه راســت برویــد و درب را بــاز کنیــد و وارد اتــاق شــوید .اصــا زیــاد جلــو نرویــد زیــرا میبینیــد
کــه جلوتــر النــه حشــرات اســت و کلــی از آنهــا حضــور دارنــد و راه را فعــا بــه نوعــی بســتهاند و مــا هــم هنــوز آتشانــداز
نداریــم .در ســمت راســت درب ایــن اتــاق ،یــک جعبــه اســت کــه از آن  BURNER FUEL x50را برداریــد و از کشــوی میــز
هــم در ایــن اتــاق  SOLID FUELرا برداریــد .حــاال دو دســتورالعمل جدیــد داریــم.
•Solid Fuel + Chem Fluid = Burner Fuel
•Solid Fuel + Strong Chem Fluid = Flame Rounds
در ایــن بخــش میتوانیــد یــک تروفــی هــم بــه راحتــی کســب نماییــد و البتــه اگــر خواســتید بعــد کســب آن دوبــاره از
ســیوتان بیاییــد تــا یــک تیــر شــاتگان هــم حــرام نکــرده باشــید!
•یــک تروفــی نقــره در بــازی وجــود دارد بــه اســم " "Less is Moreکــه بــرای گرفتــن آن بایــد دو
دشــمن را بــا یــک تیــر بکشــید .در اینجــا کــه حشــرات در حــال پــرواز هســتند و جمعشــان جمــع اســت
میتوانیــد بــا یکــی دو تیــر شــاتگان کــه بــه ســمت جمــع آنهــا بزنیــد ایــن تروفــی را کســب نماییــد
و ســپس از ســیو بیاییــد و دوبــاره چنــد کار کوچکــی کــه انجــام دادیــم را انجــام دهیــد .یــا حتــی اگــر
مثــل مــن باشــید بــر میگردیــد اول یــک بــار در تریلــر ســیو میکنیــد و دوبــاره میآییــد تروفــی را
میگیریــد و دوبــاره از ســیو میآییــد تــا کارهــا را هــم دوبــاره انجــام ندهیــد!
از اتــاق برگردیــد بیــرون و ایــن بــار بــه چــپ برویــد و دربــی کــه از کنــارش تیــر مگنــوم برداشــتیم را بــاز کــرده و وارد شــوید.
اینجــا ســمت چــپ اتــاق ،دوبــاره مجموع ـهای حشــرات میبینیــد کــه فعــا بایــد بــی خیالشــان شــویم .آرام از ســمت
راســت اتــاق برویــد و دو حشــره کــه اینجــا هســتند را روی دیــوار بکشــید .اینجــا شــاید مجموعــه حشــرات در مســیر بــه
شــما حملــه کننــد و یکــی دو ضربــه بخوریــد ولــی آنهــا تــا جلوتــر تعقیبتــان نمیکننــد و چیــز خاصــی از خــط ســامتیتان
کــم نمیشــود .درب آن ســمت اتــاق را بــاز کنیــد و وارد راهــرو شــوید .یادتــان اســت؟ اینجــا جایــی اســت کــه در ویدئــوی
 Miaپشــت جعبــه از دســت مارگریــت قایــم شــده بودیــم .در تقاطــع راهــرو بــه چــپ برویــد (درب ســمت راســت جعبههــا
را بــی خیــال شــوید) و میتوانیــد نقشــه ایــن بخــش یعنــی خانــه قدیمــی را برداریــد.
وارد درب روبــرو شــوید و اینجــا اتاقــی اســت کــه در ویدئــوی  Miaبــا وی پــازل ســایه را حــل کردیــم ولــی آن مجســمهای که
وی بــا آن ســایه ایجــاد کــرد نیســت ،پــس بایــد پیدایــش کنیــم .از اتــاق بــه ســمت بیــرون (فضــای آزاد) برویــد (بخشــی کــه
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بــا  Miaپشــت خانــه قایــم شــده بودیــم و مارگریــت بیــرون آمــد و دنبالمــان میگشــت) .اینجــا درون آشــغالها در ســمت
راســت درب SHOTGUN SHELL x5 ،و  CHEM FLUIDرا برداریــد .ســپس جلوتــر در میــان آشــغال هــا BURNER
 GRIPرا برداریــد کــه نصــف آن چیــزی اســت کــه بــرای ســاختن ســاح آتشانــداز الزم داریــم .حــاال بــه مســیر ســمت
چــپ درب برویــد و از پــل کوچــک رد شــوید و وارد اتــاق شــوید .بــه بــه!! اتــاق ســیو!! ایــن اتــاق تــا بــه اینجــا بهتریــن اتــاق
سـ�یو بـ�ازی اسـ�ت .میدانیـ�د چـ�را؟ چـ�ون بهتریـ�ن آیتـ�م بـ�ازی تـ�ا اینجـ�ا را بـ�ه مـ�ا میدهـ�د یعنـ�ی �BACKPACK UP
 GRADEیــا ارتقــای کولــه پشــتی بــرای فضــای بیشــتر .ایــن آیتــم  ۴فضــای اضافــه بــه کولــه پشــتی شــما میدهــد و
همچنیــن یــک تروفــی نیــز اینجــا میگیریــد.
•بــا برداشــتن نخســتین آیتــم  BACKPACK UPGRADEدر بــازی ،تروفــی برنــز " "In the Bagرا
میگیر یــد .
در ســمت چــپ ایــن اتــاق  MR. EVERYWHERE 8/20را بــا چاقــو بشــکنید .ســپس آیتــم هایــی کــه نمیخواهیــد
را در صنــدوق بگذاریــد و بــازی را ذخیــره نماییــد .بــه نظــر مــن اینجــا  ،Burner Gripشــات گان و تیرهایــش ،چاقــو و یــک
عــدد  First Aid Medبرایتــان بــس اســت .البتــه کمــی  solid fuelو  chem fluidهــم بــرای ســاخت مهمــات آتشانــداز بــد
نیســت.
برگردیــد بــه اتــاق پــازل ســایه و بیــرون برویــد و بــه راهرویــی کــه از آن آمــده بودیــم ،برگردیــد .کمــی جلــو برویــد و چنــد
حشــره شیش ـهها را میشــکنند و وارد راهــرو میشــوند (یــاد پریــدن س ـگها از پنجــره در نخســتین  Resident Evilبــه
خیــر )...کــه آنهــا را بــا چاقــو بکشــید.
حــاال بــه درب مســیر مســتقیم راهــرو کــه دفعــه قبــل ردش کردیــم (ســمت راســت جعبــه هایــی کــه  Miaپشتشــان قابــم
شــده بــود) ،وارد شــوید ،یعنــی  .dining roomچنــد قــدم جلوتــر از درون قفســه آیتــم  SOLID FUELرا برداریــد .ســپس
از جعبــه ســمت راســت درب اتــاق SHOTGUN SHELL x4 ،را برداریــد .زیــر ســینک ،یــک کشــوی قفــل وجــود دارد کــه
یادتــان باشــد .یــک کابینــت بــزرگ هــم اینجــا در گوشــه اتــاق هســت کــه میبینیــد پوشــیده از عنکبــوت اســت و فعــا
نزدیکــش نشــوید .در ایــن اتــاق دو درب وجــود دارد کــه شــما از دربــی کــه دقیقــا روبــروی کابینــت عنکبوتــی اســت خــارج
شــوید کــه بــه فضــای بیــرون مـیرود .اینجــا چنــد حشــره بــزرگ کــه حملــه میکننــد را بــا چاقــو بکشــید .ســمت چــپ ایــن
درب میتوانیـ�د  GUNPOWDERرا برداریــد .ســپس بــه ســمت راســت درب برویــد و در آخــر مســیرPSYCHOSTIMU� ،
 LANTSو یــک  LOCKPICKرا برداریــد .میتوانیــد اکنــون از الک پیــک بــرای کشــوی قفــل زیــر ســینک اســتفاده کنیــد
کــه در آن یــک  FIRST AID MEDاســت و یــا میتوانیــد آن را بــرای دیگــر قفــل هایــی کــه از قبــل باقــی ماندهانــد و بــاز
نکــرده بودیــد نــگاه داریــد.
حــاال از دربــی کــه بیــرون رفتیــم و چــپ و راســتش را گشــتیم ،مســیر مســتقیم را برویــد و مقــداری جلوتــر ،یــک تقاطــع
کــه بــه راســت مـیرود را رد کنیــد و در انتهــا میبینیــد کــه پــل ،پاییــن اســت و یــک دســتگیره یــا  crankمیخواهــد کــه آن
را بــاال بیاوریــم ،پــس بایــد بعــدا برگردیــم .حــاال برگردیــد و بــه همــان تقاطعــی کــه رد کردیــم برویــد و در مســیر ،حشــره را
بکشـ�ید و وارد اتاقـ�ی کـ�ه اینجاسـ�ت شـ�وید .در سـ�مت چـ�پ اتـ�ا ق  HERBرا برداریــد و از آن مهمتــر در ایــن اتــاقBURN� ،
 ER NOZZLEرا برداریــد .ایــن آیتــم را بــا  Burner Gripکــه همــراه آورده بودیــم ترکیــب کنیــد تــا ســاح  BURNERرا بــه
دســت آوریــد .بــه بــه! حــاال آتشانــداز داریــم! هــم چنیــن اینجــا میتوانیــد مقــداری ( burner fuelمــی شــود  ۱۰۰گلولــه)
بــا دســتور العملــی کــه باالتــر گفتیــم درســت کنیــد کــه بــرای ایــن ســاح بــه کار مـیرود و بــرای ایــن منطقــه حشــره خیــز،
خیلــی عالــی اســت!
حــاال برگردیــد و برویــد بــه اتــاق  .dining roomناگهــان میبینیــد کــه یــک النــه حشــره در وســط اتــاق از ســقف آویــزان
شــده کــه بــه نوعــی یــک معرفــی بــرای کارایــی ســاح آتشاندازتــان اســت .ســاح  Burnerرا نشــانه بگیریــد و  ۳بــار
شــلیک کوتــاه آتــش بــه آن بزنیــد و در همیــن حیــن کــه آتــش میزنیــد کمــی هــم عقــب برویــد .بــا ایــن روش النــه
میســوزد و همــه حشــرات آنجــا از بیــن میرونــد .البتــه دقــت کنیــد کــه ایــن  ۳شــلیک دقیقــا مقــدار معینــی ندارنــد
و بســته بــه نــوع شــلیک شــما هســتند و اصــا میتوانیــد مــداوم آتــش بزنیــد تــا النــه بســوزد ،ولــی ایــن روشــی کــه
گفتــم بــرای کمتریــن اســتفاده از مهمــات اســت .حــاال برویــم ســراغ کابینــت عنکبوتــی! آنهــا را بــا یکــی دو شــلیک آتــش
از بــاال تــا پاییــن بســوزانید و درب کابینــت را بــاز کنیــد و  CHEM FLUIDو  STRONG CHEM FLUIDرا برداریــد .حــاال
بایــد برگردیــم عقــب بــه راهرویــی کــه از آن آمــده بودیــم و بــه اتاقــی کــه قبــا از النــه حشــراتی کــه در آن بــود از ســمت
راســت اتــاق فــرار کردیــم و دو  ۳حشــره را هــم کشــتیم ،یعنــی اتــاق  guest roomکــه در نقشــه نوشــته اســت .حــاال در
ایــن اتــاق کــه النــه حشــره آن مقــداری قویتــر از قبلــی اســت ،مجــددا بــه روش قبلــی حشــرات را بســوزانید و ســپس
میتوانیــد بــا یــک شــلیک شــات گان باقــی مانــده النــه کــه تقریبــا روی زمیــن اســت را نیــز بترکانیــد .میبینیــد کــه یــک
کابینــت عنکبــوت دیگــر نیــز اینجــا نزدیــک النــه حشــرات اســت .عنکبوتهــا را هــم بســوزانید و از درون کابینــتBURNER ،
( FUEL x120در واقــع  ۲تــا  BURNER FUEL x60اســت!!) را برداریــد .یــک جعبــه فلــزی هــم نزدیــک النــه اســت کــه آن
را برداریــد و بچرخانیــد و بــاز کنیــد تــا یــک  HERBبــه دســت آوریــد.
حــاال بایــد برویــم بــه  .living roomیعنــی همــان اتاقــی کــه در ابتــدای ورود بــه ایــن خانــه بــه عنــوان اولیــن اتــاق واردش
شــدیم و چــون النــه حشــرات راه را بســته بــود بــاز گشــتیم .ایــن بــار النــه و حشــرات را بســوزانید و شــاید یــک تیــر
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شــاتگان هــم نیــاز شــود .خیلــی نزدیــک بــه ایــن النــه و مقــداری جلوتــر در اتــاق جایــی کــه یــک حفــره بــزرگ در دیــوار
وجــود دارد ،میبینیــد کــه یــک النــه دیگــر نیــز هســت و آن را هــم بســوزانید کــه ایــن یکــی زیــادی پاییــن اســت و بهتــر
اســت بنشــینید و آن را بــا آتشانــداز و شــات گان از بیــن ببریــد .حــاال قبــل از ایــن کــه وارد حفــرهای کــه در دیــوار اســت
شــوید ،از روی یــک کابینــت تقریبــا ســفید رنــگ کــه در ایــن ســمت اتــاق اســت  CHEM FLUIDرا نیــز برداریــد .حــاال وارد
حفــره بــزرگ دیــوار شــوید (درب ســمت چــپ حفــره دیــوار را بــی خیــال شــوید) و کمــی جلوتــر ،دقیقــا بــاالی پلــه هایــی
کــه پاییــن مـیرود ،بایســتید و ســمت چپتــان را بنشــینید و نــگاه کنیــد تــا در نزدیــک پالــت هایــی کــه اینجــا هســتندMR. ،
 EVERYWHERE 9/20را بشــکنید .پاییــن پلههــا ســمت چــپ ANTIQUE COIN 10/18 ،را نیــز برداریــد و وارد اتاقــی
کــه اینجاســت شــوید .در اینجــا  STONE STATUETTEکــه بــرای ایجــاد ســایه در اتــاق پــازل بــه آن نیــاز داریــم را برداریــد.
اینجــا صحن ـهای از  Miaمیبینیــد بــه همــراه پســر روانــی خانــواده .فعــا نمیتوانیــم کاری برایــش بکنیــم .بایــد برگردیــم
بــه اتــاق پــازل ســایه ولــی بدانیــد کــه از ایــن جــا بــه بعــد مارگریــت درون کل اتاقهــای  Old Houseپرســه میزنــد .اوه
اوه!!
•ادامه مسیر در خانه قدیمی
گفتیــم کــه از ایــن بــه بعــد مارگریــت در داخــل خانــه پرســه میزنــد .از پلههــا برگردیــد و از حفــره دیــوار خــارج شــوید.
ابنجــا یــک تروفــی اســت کــه میتوانیــم بگیریــم .بعــد از خــروج از حفــره بالفاصلــه درب ســمت راســتتان کــه خیلــی نزدیــک
اســت را ســعی نماییــد کــه بــاز کنیــد .ولــی میبینیــد کــه طــی یــک صحنــه مارگریــت نمیگــذارد و درب را میبنــدد و روی
آن پــر از عنکبــوت میشــود .در اینجــا میتوانیــد بــا حملــه کــردن بــه عنکبوتهــا بــا چاقــو و از بیــن بــردن کل آنهــا ایــن
تروفــی را دریافــت نماییــد .البتــه در ایــن راه قطعــا آســیب خواهیــد خــورد و شــاید بــه قیمــت یــک  First Aid Medبرایتــان
تمــام شــود .البتــه بــا پــاک کــردن ایــن درب کار بــرای بعــدا نیــز آســانتر خواهــد شــد و تروفــی را هــم میگیریــد.
•در اینجــا تروفــی برنــز " "!Slash Slash, Slashity Slashرا بــرای از بیــن کل عنکبوتهــای روی درب
بــا چاقــو دریافــت خواهیــد کــرد.
حــاال بــه اتــاق  guest roomبرویــد و کمــی آنجــا صبــر کنیــد .میبینیــد کــه مارگریــت میآیــد و شــما میتوانیــد پشــت
آت و آشــغالهای ایــن اتــاق قایــم شــوید تــا وی بیــرون بــرود .وقتــی رفــت دنبالــش برویــد و او وارد راهــرو میشــود و
شــما هــم برویــد و پشــت همــان جعبههــای معــروف ویدئــوی میــا قابــم شــوید! صبــر کنیــد تــا او بــه درب راســت یعنــی
آشــپزخانه بــرود و ســپس شــما راهــرو را برویــد ســمت چــپ تــا بــه اتــاق پــازل برســید .در اینجــا بــا توجــه بــه ایــن کــه
اتــاق ســیو خیلــی نزدیــک اســت برویــد و بــازی را ذخیــره نماییــد .حتمــا ایــن کار را بکنیــد زیــرا بــرای گرفتــن یــک تروفــی
هــم شــدیدا ایــن ســیو کــردن را الزم داریــم تــا بعــد از تروفــی دوبــاره از ســیو برگردیم .حــاال قبــل از حــل کــردن پــازل نــوری
میرویــم بــه ســراغ یــک تروفــی نقــره ای .متــن زیــر را بخوانیــد و مســیر را دنبــال کنیــد.
•شــما در اینجــا میتوانیــد تروفــی نقــره " "!Back Off, Mrs. Bرا بــرای مبــارزه و شکســت مارگریــت
در خانــه قدیمــی دریافــت نماییــد .حــاال کــه ســیو کــرده ایــم مشــکلی نداریــم و میتوانیــم ایــن کار
را بکنیــم .کلــی آیتــم ســامتی و گلولــه و  ..برداریــد و بــه راهــرو برگردیــد و بــه ســمت آشــپزخانه
برویــد تــا ســرانجام مارگریــت پیدایــش شــود .شــروع کنیــد و بــا آتشانــداز تــا میتوانیــد مــداوم و
پشــت ســر هــم او را بســوزانید و ســپس بــا شــاتگان برویــد نزدیــک و بــه ســرش شــلیک نماییــد .از
آیتــم ســامتی اســتفاده کنیــد و دوبــاره همیــن رونــد را تکــرار نماییــد .ســرانجام مارگریــت شکســت
میخــورد و یــک تروفــی نقــره خــوب را میگیریــد .حــاال دوبــاره از فابــل ذخیــره خــود برگردیــد.
بعــد از لــود کــردن فایــل ذخیــره بــازی بــه اتــاق پــارل نــوری برگردیــد .بــا آیتــم  statueکــه برداشــته بودیــم پــازل نــوری را
حــل کنیــد تــا همــان راه باریــک بیــن دو دیــوار کــه قبــا در ویدئــوی میــا دیــده بودیــم بــاز شــود .برویــد بــه ایــن مســیر باریــک
و رد شــوید .البتــه اینجــا مقــداری شــاید چندشــتان هــم بشــود چــون کلــی حشــره مشــره میریزنــد ســرتان! وقتــی
بیــرون امدیــد جلــو برویــد و ســپس ســمت راســت را نــگاه کنیــد تــا مقــداری  SOLID FUELرا برداریــد .کمــی بعــد از آن
نیــز  HERBرا برداریــد .اینجــا متوجــه پلــه هایــی کــه بــاال میرونــد باشــید .بلــه یــک طبقــه بــاال هــم وجــود دارد .همچنیــن
میبینیــد کــه یــک  crank machineهــم اینجــا وجــود دارد .بــه ســمت گوشــه ایــن بخــش برویــد و بپریــد پاییــن .مثــل
وقتــی کــه بــا میــا رفتیــم و او بــه زیــر خانــه رفــت و بعــدا گیــر افتــاد.
در ایــن مســیر زیــر خانــه جعبــه را بشــکنید و آیتــم رنــدوم را برداریــد .بعــد از جعبــه مقــداری هــم  CHEM FLUIDپشــت
چوبهـ�ا در سـ�مت راسـ�ت وجـ�ود دارد کـ�ه برداریـ�د .حـ�اال اینجـ�ا بـ�ا دقـ�ت بـ�ه سـ�مت چـ�پ نـ�گاه کنیـ�د  و �MR. EVERY
 WHERE 10/20را بشــکنید .در انتهــای مســیر هــم آیتــم  CRANKکــه میخواســتیم را برداریــد .حــاال برگردیــد تــا از
زیــر خانــه بیــرون بیاییــد .در مســیر برگشــت یکــی دو حشــره بــزرگ را بایــد بکشــید .از جایــی کــه پریدیــد پاییــن بــاال برویــد
و بــه ســمت  crank machineکــه اینجاســت برویــد تــا بــا آیتمــی کــه یافتیــم پــل بیــن ایــن دو بخــش خانــه را بــاال بیاوریــم.
قبــل از رفتــن روی پــل از چنــد پل ـهای کــه اینجــا هســتند و گفتیــم بــه طبقــه دوم میرونــد بــاال رفتــه از روی درب دارای
قفــل کالغ در اینجــا MARGUERITE'S WARNING ،را بخوانیــد .از کشــوی ســمت راســت اینجــا نیــز  CHEM FLUIDرا
برداریــد .خوانــدن ایــن یادداشــت باعــث میشــود تــا یــک ماموریــت جانبــی دیگــر هــم فعــال شــود.
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•ماموریت فرعی :محراب طبقه دوم را بررسی کنید.
خــب حــاال از روی پــل رد شــوید و میبینیــد کــه دقیقــا و دقیقــا جلــوی درب اول خانــه کــه بــرای نخســتین بــار از آن وارد
خانــه قدیمــی شــدیم رســیدید (دم ســازندگان گــرم بــا ایــن راهیابــی .آدم یــاد رزیدنــت اویلهــای قدیمــی و مســیرهای
دارک ســولز میافتــد) .اینجــا خیلــی خیلــی نزدیــک بــه تریلــر حیــاط هســتید و بهتــر اســت برویــم تــا مقــداری خــود را
ســبک کنیــم (البتــه ایتــم هایمــان را!!) .در مســیر هــم کــه هیــچ دشــمنی وجــود نــدارد .پــس برویــد در تریلــر و آیتمهــای
اضافــی را بگذاریــد ( crankرا همــراه خــود ببریــد چــون الزمــش داریــم) و بــازی را ذخیــره نماییــد.
برگردیــد بــه خانــه قدیمــی و بــه اتــاق  Living Roomبرویــد .آن ســمت اتــاق همــان درب قبــا عنکبــوت زده را بــاز کنیــد کــه
وارد آشــپزخانه یــا  Dining Roomمیشــود ولــی کمــی صبــر کنیــد .بــه لطــف مارگریــت یــک النــه حشــرات جدیــد وســط
آشــپزخانه روی ســقف درســت شــده اســت .ســپس میبینیــد کــه مارگریــت هــم وارد آشــپزخانه میشــود و ســپس
خــارج میشــود ۵ .تــا  ۷ثانیــه بعــد رفتــن او وارد آشــپزخانه شــوید و بدویــد و از النــه بگذریــد (کمــی آســیب میبینیــد
ولــی بــه جایــش مارگریــت شــما را نمیگیــرد) و برویــد بــه درب ســمت راســت گوشــه اینجــا کــه بــه بخــش بیــرون خانــه
میرفــت .اینجــا مجــددا  ۳حشــره بــزرگ را مثــل دفعــه قبــل بایــد بکشــید .حــاال برویــد بــه مســیر مســتقیم کــه انتهایــش
دســتگیره میخواســت تــا پــل را بــاال بیاوریــم .حــاال خوشــبختانه  crankرا داریــم .از آن اســتفاده کنیــد تــا پــل بــاال
بیایــد .بعــد از پــل در ســمت راســت درب اتــاق FIRST AID MED ،را برداریــد .ســپس وارد اتــاق شــوید .اینجــا کلــی آیتــم
هســت BURNER FUEL x100 .را از درون توالــت برداریــد!!  ANTIQUE COIN 11/18را از پشــت توالــت برداریــد .از
درون جعبــه اینجــا هــم مهــم تریــن آیتــم یعنــی کلیــد کالغ یــا  CROW KEYرا برداریــد.
خــب حــاال حتمــا میگوییــد کــه بــه درب کالغ کــه کمــی قبــل در خانــه قدیمــی بــاالی پلههــا دیدیــم و یادداشــت مارگریــت
را روی آن خواندیــم برویــم .بلــه بایــد آنجــا برویــم امــا خوبــی راهنمــا ایــن اســت دیگــر .بــه جــای ایــن کار ،میتوانیــم ابتــدا
یــک کار خیلــی ویــژه بــا ایــن کلیــد بکنیــم و خوشــحالتان میکنــد .پــس مســیر راهنمــا را دنبــال کنیــد .بایــد برگردیــم بــه
تریلــر .از همیــن بیــرون ،داخــل آشــپزخانه را نــگاه کنیــد و صبــر کنیــد تــا مارگریــت بــه ســمت راســت بــرود و چنــد ثانیــه
بعــد کــه خــارج شــد شــما وارد آشــپزخانه شــوید و بدویــد و از دربــی کــه قبــا عنکبــوت داشــت و تروفــی گرفتیــم برگردیــد
داخــل  Living Roomکــه کمــی قبلتــر از آن آمدیــم بــه آشــپزخانه.
مســیر را ادامــه دهیــد و از خانــه قدیمــی خــارج شــوید و بــه تریلــر برگردیــد .اینجــا آیتمهــای اضافــه را خالــی کنیــد و
خــوب اســت یــک  lockpickبــا خــود برداریــد و بــازی را ذخیــره نماییــد .حــاال از تریلــر بیــرون برویــد و از درب ســگ  ۳ســر
وارد خانــه و ســالن اصلــی خانــه شــوید .برویــد بــه اتــاق پــازل نــوری در ســمت چــپ ســالن اصلــی و از راه باریکــی کــه
بــا حــل کــردن پــازل بــاز کــرده بودیــم وارد شــوید و برویــد تــا برســید بــه اتاقــی کــه شــومینه داشــت یعنــی Drawing
 .Roomحــاال یادتــان آمــد نــه؟ اینجــا یــک درب بــا قفــل کالغ داریــم .در اتــاق ســمت چــپ  Drawing Roomنیــز اگــر یادتــان
باشــد یــک جعبــه بــود کــه بــاز کردنــش  lockpickمیخواســت .آن را بــاز کنیــد و  SHOTGUN SHELL x6را برداریــد.
حــاال برگردیــد بــه اتــاق اصلــی شــومینه و اینجــا درب دارای قفــل کالغ را بــاز کنیــد .اینجــا مهمانــی آیتــم اســت! در ســمت
راســت اتــاق  SOLID FUELرا برداریــد .کمــی جلوتــر ســاح را برداریــد .بلــه درســت حــدس میزنیــد .ایــن GRENADE
 LAUNCHERاســت!ها هــا هــا! حــاال نارنجکانــداز هــم داریــم .دمــت گــرم ســعید آقابابایــی کــه ایــن اتــاق یــادت بــود و
مــا را آوردی اینجــا!
ســمت چــپ درب اتــاق  GUNPOWWDERرا برداریــد و در همیــن ســمت در گوشــه اتــاق SHOTGUN SHELL x3
و  FLAME ROUND x1را برداریــد .کیــف کردیــد نــه؟ خــب دیگــر جایــزه مــان را گرفتیــم .مســیر را برگردیــد بــه تریلــر و
کولــه پشــتی را ســبک کنیــد .میتوانیــد اینجــا کلــت خــود و تیرهایــش را بگذاریــد در صنــدوق و فقــط Shotgun, Burner
و  Grenade Launcherرا بــا تیــر برداریــد و دو آیتــم  .First Aid Medبرگردیــد درون خانــه قدیمــی و ســمت چــپ از پلــی کــه
بــاال آورده بودیــم بــه آن ســمت خانــه برویــد تــا از پلههــا بــاال رفتــه و درب کالغــی را بــاز کنیــم .امــا در وســط راه پلههــا
ناگهــان مارگریــت ظاهــر شــده و یــک درگیــری بــا او خواهیــد داشــت .او شــما را میگیــرد و پــرت میکنــد عقــب و شــما
از یــک حفــره کــف اتــاق بــه پاییــن میافتیــد و مارگریــت هــم میآیــد بــاال ســرتان و لبــه ایــن حفــره میایســتد و بــه
ســمت شــما حشــره میفرســتد .آتشاندازتــان را برداریــد و بــه ســمت حشــرات و خــود مارگریــت آتــش بزنیــد .بیشــتر از
 ۹-۸شــلیک آتــش معمــوال الزم نیســت تــا هــم او آســیب ببینــد و هــم همــه حشــراتش کشــته شــوند .ســپس میبینیــد
کــه وقتــی او بهانــدازه کافــی آســیب دیــد درون گودالــی کــه شــما هســتید میافتــد .ســریعا از ایــن جــا بــاال برویــد وگرنــه
کمــی بعــد شــروع بــه آســیب دیــدن خواهیــد کرد .حــاال بــا خیــال راحــت از پلــه هایــی کــه قبــا میخواســتیم برویــم
بــاال ،بــاال رفتــه و درب کالغ را بــاز کنیــد تــا وارد منطقــه محــراب گونــه یــا " "Altarشــوید .کشــوی ســمت راســت اینجــا
هیــچ آیتمــی نــدارد .جعبـهای کــه اینجاســت را بــاز کنیــد تــا یــک فابــل بــا نــام  SERUM DOCUMENTATIONرا بخوانیــد.
خوانــدن ایــن فایــل دو ماموریــت را آپدیــت میکنــد.
•ماموریت :سرم را بسازید
•ماموریت :مواد الزم برای سرم را پیدا کنید.
ســپس اینجــا تلفــن زنــگ خواهــد خــورد و بایــد بــا زویــی صحبــت کنیــد .مثــل ایــن کــه او یــک «ســر» پیــدا کــرده و از مــا
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میخواهــد کــه بقیــه خانــه را بگردیــم و «بــازو» را پیــدا کنیــم و ســپس در تریلــر او را مالقــات کنیــم.
بعــد از صحبــت بــا تلفــن راهــرو را مســتقیم بــه درون اتــاق روبــرو برویــد و اینجــا یــک عروســک روی مــخ و ترســناک را
میتوانیــد آزمایــش کنیــد .دفترچــه  MARGUERITE’S NOTEBOOKرا نیــز از اینجــا برداریــد .جالــب اســت .بــه نظــر
میرســد کــه یــک منبــع بــرای ایــن بــه قــول آنهــا «هدیــه» وجــود دارد .برداشــتن و خوانــدن ایــن دفترچــه یــک ماموریــت
زیرشــاخه هــم آزاد میکنــد.
•“بازو» را در خانه قدیمی در طبقه دوم پیدا کنید.
از کشــوی اینجــا  SHOTGUN SHELL x2را نیــز برداریــد و مســیر را بیــرون اتــاق ادامــه دهیــد .در محوطــه کوچــک بعــدی
و در وسـ�ط آن یـ�ک  MR. EVERYWHERE 11/20وجــود دارد کــه بایــد بشــکنید .در کشــوی گوشــه ایــن بخــش نیــز �AN
 TIQUE COIN 12/18را برداریــد .تنهــا دربــی کــه بــرای پیشــروی داریــم قفــل اســت ،بــا یــک فانــوس ...بــرای بــاز کــردن
آن نیــاز بــه  Marguerite's lanternداریــم.
•ماموریت زیرشاخه :ماگریت را شکست دهید و  lanternاو را بگیرید.
خــب پــس ...لعنــت بهــش ..بــاس بعــدی ماگریــت خواهــد بــود ...برگردیــد و بیــرون از درب کالغ کــه وارد اینجــا شــدیم
در پاییــن پلههــا بــه درون حفــرهای نــگاه کنیــد کــه مارگریــت شــما را در آن پــرت کــرد و بــا او جنگیدیــم .اکنــون دیگــر ایــن
حفــره امــن اســت و  lanternهــم هنــوز اینجاســت ...امــا نــه ...دیگــر نیســت!! لعنتــی ...برویــد از نردبــان پاییــن و داخــل
ایــن حفــره ،تونــل باریکــی کــه میبینیــد را بــه دنبــال ماگریــت برویــد تــا جایــی کــه بتوانیــد از آن خــارج شــوید .میدانیــد
اکنــون کجــا هســتیم؟ در منطقــه بــاالی تریلــر حیــاط کــه اگــر یادتــان باشــد در شــمال تریلــر یــک درب بــود کــه قفــل بــود و
حــاال مــا آن طــرف آن درب هســتیم .چــه خــوب ...نزدیــک بــودن بــه تریلــر آرامــش بخــش اســت!! بــه ســمت نــور و دروازهای
کــه میبینیــد برویــد و ابتــدا در مســیر  STRONG CHEM FLUIDرا برداریــد .حــاال بــه ســمت درب رفتــه و آن را بــاز کنیــد
تــا ببینیــد کــه از بــاالی تریلــر در آمدیــم و یــک راه کوتــاه بــاز شــد.
اکنــون زمــان عالــی اســت بــرای آن کــه برویــم و بــازی را ذخیــره کنیــم .کولــه پشــتی خــود را نیــز ســبک کنیــد .یــک بــاس
فایــت در راه داریــم .بــرای ایــن مبــارزه مــن شــاتگان ،آتشانــداز و نارنجکانــداز را پیشــنهاد میکنــم داشــته باشــید بــا
تعــداد مهماتــی کــه هــر چــه بیشــتر بهتــر .البتــه اگــر کلــت قــوی داریــد و تیرهــای قــوی و تقویــت شــده کلــت نیــز داریــد
بــد نیســت ولــی خــب بهتــر اســت جــای خالــی داشــته باشــید بــرای ایتــم هایــی کــه در راه داریــم .در اینجــا بــد نیســت
کــه در تریلــر  STEROIDSرا هــم بخریــد .البتــه اگــر خــط ســامتیتان در بدتریــن حالــت نیســت اصــا از آن اســتفاده نکنیــد و
بگذاریــد در کولــه تــان باشــد تــا وقــت بــاس فایــت هنگامــی کــه وضعیــت ســامتی وخیــم بــود آن را مصــرف کنیــم تــا عــاوه
بــر افزایــش خــط ســامتی ،نقــش یــک آیتــم ســامتی کــه خونتــان را کامــا پــر میکنــد نیــز ایفــا نمایــد.
یکــی دو عــدد  Med Kitهــم میتوانیــد بــا خــود داشــته باشــید .بعــد از انجــام ایــن فعالیتهــا بــازی را ذخیــره کنیــد و
برگردیــد بیــرون تریلــر و برویــد بــه همــان جایــی کــه از آن آمدیــم یعنــی درب شــمال تریلــر .در ایــن منطقــه دربــی کــه در
طبقــه اول در ســمت چــپ میبینیــد قفــل اســت .پــس بایــد از یــک ســری پلــه کــه اینجــا وجــود دارنــد بــاال برویــم امــا
حواســتان باشــد کــه دقیقــا در ابتــدای مســیر پلــه هــا  TREASURE PHOTOرا از ســمت چپتــان برداریــد کــه بعــدا الزم
میشــود .پلههــا را بــاال برویــد و وارد دربــی کــه وجــود دارد شــوید تــا بــه اتاقــی پــر از آیتــم برســیم .در گلدانهــای اینجــا
میتوانیــد  HERB x2را برداریــد و از قفســه بــاالی آنهــا نیــز  SOLID FUELرا برداریــد .در اینجــا یــک کشــو نیــز هســت
کــه نیــاز بــه  lockpickدارد و همچنیــن یــک آیتــم جدیــد بــه نــام  SEPARATING AGENTکــه برداریــد .اســتفاده ایــن آیتــم
آن اســت کــه میتوانیــد بــا اســتفاده از آن روی آیتمهــای ترکیبــی ،آنهــا را بــه حالــت قبــل از ترکیــب شــدن برگردانیــد
یعنــی بــه مــوادی کــه قبــا بودهانــد و بــا هــم ترکیبشــان کــرده بودیــد .در اینجــا بعــد از برداشــتن آیتمهــای اتــاق و قبــل
از پریــدن بــه حفــره کــف اتــاق کــه بــه مســیر بــاس فایــت میرســد ،بهتــر اســت کــه برگردیــد تریلــر و یــک بــار دیگــر ســیو
کنیــد تــا اگــر خواســتید جلوتــر هنــگام بــاس فایــت بــرای گرفتــن تروفــی کــه توضیــح خواهــم داد دوبــاره بــازی را لــود کنیــد،
بــاز مجبــور نباشــید و بیاییــد آیتمهــای ایــن اتــاق را برداریــد و بتوانیــد یــک راســت بپریــد بــه درون حفــره کــف اتــاق.
حــاال بعــد از ســیو کــردن و برگشــتن بــه ایــن اتــاق ،از حفــرهای کــه کــف اتــاق اســت بــه طبقــه زیریــن بپریــد .دربــی کــه
در شــمال اینجــا و نزدیکتــان میبینیــد قفــل اســت .وارد بخــش کنــاری ایــن اتــاق شــوید و میبینیــد یــک دروازه فلــزی،
دیــواره جنوبــی اتــاق را بســته اســت (کــه بــه ورودی طبقــه اول میرســد و از حیــاط قفــل بــود) .در گوشــه اینجــا هــم
یــک جعبــه اســت کــه بشــکنید و آیتــم رنــدوم را برداریــد .حــاال از تنهــا راهــی کــه در بخــش شــمالی اینجــا بــاز اســت وارد
شــوید و حــاال  ۳راه داریــد کــه چــپ و راســت و جلــو (بــاال رفتــن از پلــه هــا) اســت .فقــط بــه همیــن ترتیــب کــه میگویــم
عمــل کنیــد (اصــا بــه مســیر پلههــا نرویــد کــه بــاس فایــت شــرع میشــود) .اول بــه ســمت چــپ بپیچیــد و از روی
مبــل PSYCHOSTIUMLANTS ،را برداریــد .ســپس مســیر راســت را برویــد و مقــداری جلوتــر یــک درب میبینیــد کــه
عنکبــوت گرفتــه اســت (ســمت راســتتان) و یــک کابینــت عنکبــوت گرفتــه هــم میبینیــد (ســمت چپتــان) .درب را اصــا کار
نداشـ�ته باشـ�ید و مهمـ�ات حرامـ�ش نکنیـ�د .کابینـ�ت سـ�مت چپتـ�ان را میتوانیـ�د عنکبـ�وت هایـ�ش را بسـ�وزانید  و �SHOT
 GUN SHELL x8و  STRONG CHEM FLUIDرا از آن برداریــد .خــب دیگــر حــاال وقــت بــاس فایــت اســت .از پلــه هایــی
کــه هســت بــاال برویــد تــا بــاس فایــت شــروع شــود.
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•نکتــه :در ایــن بــاس فایــت یــک تروفــی هــم وجــود دارد کــه در هنــگام مبــارزه آن را بــرای شــما شــرح میدهــم.
اگــر توانســتید خیلــی زود و بــدون دردســر و آســیب خــوردن زیــاد تروفــی را بگیریــد کــه خــب مبــارزه را ادامــه
میدهیــد ولــی اگــر بارهــا بــرای گرفتنــش ضربــه خوردیــد و خــط ســامتیان مــدام کــم شــد و مهماتتــان هــدر
رفــت بهتــر اســت کــه از فایــل ســیو بــازی را شــروع کنیــد تــا دیگــر فقــط روی بــاس فایــت تمرکــز کنیــد (مــن کــه
همیــن کار را کــردم).
خب حاال وقت باس فایت است دیگر! سرتان سالمت!

باس فایت :مارگریت جهش یافته
خیلــی خوشــگل بــود مارگریــت جــان ،حــاال دیگــر جهــش هــم یافتــه اســت و دســت و پــای عنکبوتــی هــم بــه صــورت
زیبایــش اضافــه میشــود کــه هلویــی شــود بــرای خــودش المصــب!
مبــارزه بــه ایــن شــکل آغــاز میشــود کــه وقتــی داریــد از پلههــا بــاال میرویــد ناگهــان مارگریــت جهــش یافتــه شــما
را میگیــرد و بایــد ســریع بــا یــک شــلیک شــاتگان بــه صورتــش خــود را رهــا کنیــد .حــاال مبــارزه اصلــی آغــاز میشــود.
مارگریــت از کل ایــن منطقــه دو ســه طبقــهای کــه در آن هســتید بــه عنــوان میــدان نبــرد اســتفاده میکنــدو از هــر
لحظــه ممکــن اســت از نزدیــک شــما روی در و دیــوار یــا از پنجرههــا و زمیــن و ...ســر در بیــاورد .مــا بایــد او را از روی در و
دیــوار شــکار کنیــم و زمیــن بیاندازیــم و بــه او ضربــه بزنیــم .در فــاز اول مبــارزه بایــد مثــل یــک شــکارچی دنبــال طعمــه کــه
مارگریــت اســت بگردیــد و همــه جــا را از در و دیــوار و طبقههــا چــک کنیــد تــا پیدایــش کنیــد .اگــر طیــق مــواردی کــه گفتــم
عمــل کــرده باشــید االن بیشــتر از مقــدار نیازتــان هــم مهمــات دارد .ایــن منطقــه پــر از آیتــم و مهمــات و  ..اســت ولــی
چــون همــه چیــز بهانــدازه کافــی داریــم پــس بگذاریــد تــا کل آیتمهــا را بعــد از بــاس فایــت از ایــن منطقــه جمــع کنیــم.
در ایــن منطقــه و پــس از آغــاز نبــرد ،شــروع کنیــد و دنبــال مارگریــت بگردیــد .وقتــی او را پیــدا کردیــد (ممکــن اســت مثــل
صحنــه اول مبــارزه ناگهــان از پنجرههــا یــا حفرههــای روی زمیــن ظاهــر شــود و شــما را بگیــرد کــه مثــل قبــل بــا یــک شــات
گان بــه صورتــش شــلیک کنیــد) ســریعا بــه وی شــلیک نماییــد .مارگریــت وقتــی روی درو و دیــوار و  ...نیســت و روی زمیــن
اســت معمــوال دو کار را انجــام میدهــد .یکــی ایــن کــه بــا ســرعتی تقریبــا کــم و روی دو پــا بــه ســمت شــما حملــه
میکنــد کــه در ایــن حالــت شــکمش کــه نقطــه ضعفــش اســت (حتمــا خودتــان فهمیدهایــد) کامــا مشــخص اســت.
شــما بایــد ســعی کنیــد از نزدیــک چندیــن بــار بــه شــکمش شــلیک کنیــد تــا آســیب زیــادی بــه او بزنیــد ( ۳-۲شــلیک
شــات گان و ســپس یــک شــعله از آتــش افــروز بســیار خــوب اســت) و ســپس او بــه حالــت چهــار پــا رفتــه و فــرار میکنــد.
حملــه دومــش هــم ایــن اســت کــه بــه حالــت چهــار دســت و پــا و بــا ســرعت زیــاد بــه ســمت شــما هجــوم مـیآورد کــه
خیلــی ترســناک اســت .او میتوانــد همیــن طــور چهاردســت و پــا روی در و دیــوار هــم راه بــرود .او ایــن کار را میکنــد
و روی دیوارهــا و ســقف م ـیرود تــا از بــاال ناگهــان روی شــما بپــرد .در ایــن حالــت کــه میخواهــد روی شــما بپــرد اگــر
ســریع باشــید میتوانیــد بــه او شــلیک کنیــد (در بخــش تروفــی اینــن حالــت را دقیقــا توضیــح میدهــم) ،فقــط مراقــب
باشــید کــه بیهــوده مــدام تیــر نزنیــد.
در طــول نبــرد مارگریــت بــا شــما حــرف نیــز میزنــد! وقتــی کــه او اعــام میکنــد بــه دنبــال شماســت تقریبــا میتوانیــد
مطمئــن باشــید کــه از پنجــره یــا از زمیــن ،ناگهــان از نزدیــک شــما ظاهــر خواهــد شــد .در ایــن حالــت و وقتــی ظاهــر شــد
ســعی کینــد بــا آتشانــداز بــه او آســیب زده و ســپس بــا یــک شــلیک شــات گان کار را کامــل کنیــد .بــه همیــن شــکل
نبــرد را پیــش ببریــد و ســعی کنیــد زرنــگ باشــید و مــدام دنبــال او بگردیــد و پیدایــش کنیــد تــا غافلگیــر نشــوید .حواســتان
باشــد کــه خیلــی بــی دقــت کنــار پنجرههــا و حفرههــای زمیــن جــا خــوش نکنیــد تــا غافلگیــر نشــوید .حواســتان بــه
خــط ســامتیتان باشــد و وقتــی قرمــز و خطرنــاک شــد از اســتروئیدی کــه داریــد (گفتیــم بعــد از خریــد مصــرف نکنیــد)
اســتفاده کنیــد تــا هــم طــول خــط ســامتی افزایــش یابــد و هــم ایــن کــه کار یــک آیتــم ســامتی را بــرای شــما انجــام داده
باشــد و خونتــان را پــر کنــد .هنگامــی کــه او روی زمیــن و حالــت دو پــا اســت و شــکمش مشــخص اســت میتوانیــد بــا
نارنجکانــداز بــه شــکمش شــلیک کنیــد تــا حداکثــر ضربــه وارد شــود و مهمــات کمیــاب نارنکانــداز بهینــه مصــرف شــود.
در ضمــن مارگریــت وقــت هایــی کــه نیســت و داریــد و دنبالــش میگردیــد حشــرهها و خزنــده هایــی را ظاهــر میکنــد
تــا بــه ســمت شــما بیاینــد .هــم میتوانیــد بــا کمــی آتــش آنهــا را بکشــید (تــا آتــش گرفتنــد دیگــر ولشــان کنیــد و توجــه
نکنیــد زیــرا خواهنــد مــرد) و هــم ایــن کــه میتوانیــد مثــل طــول رونــد بــازی بــا چاقویتــان ایــن حشــرات بــزرگ را بکشــید
کــه البتــه مقــداری زمــان برتــر از آتــش اســت و بایــد حواســتان بــه ظاهــر شــدن مارگریــت نیــز باشــد .همیــن رونــد را ادامــه
دهیــد و بــه مارگریــت مــدام آســیب بزنیــد و وقتــی دنبالــش میگردیــد ســاحتان را ریلــود کنیــد و مراقــب خــط ســامتیتان
نیــز باشــید .ســرانجام بعــد از چندیــن و چنــد بــار آســیب زدن و شــلیک کردنهــای مــداوم بــه او ،مارگریــت شکســت
میخــورد و از بیــن م ـیرود .حــاال بایــد از روی بقایــای او  LANTERNکــه الزم داشــتیم را برداریــد.
بــه ایــن نکتــه دقــت کنیــد کــه میتوانیــد بعــد از کشــتن مارگریــت اگــر هنــوز تروفــی کــه گفتیــم را نگرفتهایــد میتوانیــد
بــازی را ادامــه دهیــد و جلوتــر وقتــی کــه گفتیــم بــازی را ســیو کنیــد ،ســیو خــود را روی یــک خانــه دیگــر (غیــر از خانـهای
کــه ســیو قبــل بــاس روی آن اســت) انجــام دهیــد تــا فایــل ســیو قبــل از بــاس همچنــان برایتــان باقــی بمانــد و بعــد از
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ســیو کــردن جدیــد و راحــت شــدن خبالتــان از ایــن کــه فایــل ســیو بعــد از بــاس را داریــد ،از ســیو قبــل بــاس ریلــود کنیــد و
برویــد و تروفــی را در بــاس فایــت بگیریــد و ســپس دوبــاره بــازی را برگردانیــد از فایــل ســیو جدیدتــان کــه بعــد از بــاس بــود.
•شــما میتوانیــد تروفــی نفــره " "Fly Swatterرا بــرای شــلیک و عقــب پــرت کــردن مارگریــت درســت
در لحظــهای کــه وی روی هواســت و بــه ســمت شــما پریــده اســت تــا رویتــان بیافتــد ،دریافــت
نماییــد .شــاید اصــا در طــول مبــارزهای کــه بــا گفتیــم بــه صــورت طبیعــی ایــن را گرفتــه باشــید امــا
اگــر نگرفتهایــد روشــی کــه در پاراگــراف بــاال گفتیــم را انجــام دهیــد و وقتــی جلوتــر خواســتید بــازی
را ســیو کنیــد ،روی یــک خانــه جدیــد ســیو کنیــد تــا بتوانیــد از فایــل ســیو قبــل بــاس لــود کنیــد و برویــد
و تروفــی را بگیریــد و ســپس دوبــاره لــود کنیــد بــه فایــل ســیو جدیدتــان بعــد بــاس.
بســیار خــب .حــاال کــه مارگریــت را کشــتیم وقــت جمــع کــردن آیتمهــای ایــن منطقــه اســت .دقیقــا از ابتــدا شــروع
میکنیــم .یعنــی از همــان پلــه هایــی کــه اول مبــارزه مارگریــت آمــد و مــا را گرفــت .بــاالی پلههــا از درون کابینــت
عنکبــوت گرفتــه SOLID FUEL ،و  HERBرا برداریــد .بــه اتــاق کنــار کابینــت برویــد و ســمت چــپ اتــاق یــک جعبــه اســت
کــه بشــکنید و آیتــم را برداریــد .در کشــوی نزدیــک ایــن جعبــه  BURNER FUEL x70را برداریــد .جلوتــر و بــه ســمت غــرب
اتــاق ،از روی میــز BURNER FUEL x75 ،و از روی قفســه هــا  HANDGUN AMMO x15را برداریــد .خــب ایــن طبقــه
بــاال .حــاال از نردبــان برویــد پاییــن و دربــی کــه اینجاســت را بــاز نماییــد (اگــر در طــول مبــارزه بــاز نکردهایــد) .از همیــن
درب آغــاز میکنیــم .در کشــویی کــه اینجاســت  BURNER FUEL x70را برداریــد .در اتــاق غربــی و از روی قفســه
سـ�بزرنگ CHEM FLUID ، را برداریــد و بــه اتــاق کنــاری برویــد .اینجــا یــک کابینــت عنکبوتــی دارد کــه از درون آن �SOL
 ID FUELو  CHEM FLUIDرا برداریــد .بــه ســمت جنــوب و بخــش " "growing areaبرویــد .روی زمیــن در ســمت چــپ
اینجــا HERB ،را برداریــد .نزدیــک آن هــم یــک  FIRST AID MEDوجــود دارد و یــک جعبــه کــه بشــکنید و آیتــم رنــدوم
را برداریــد .حــاال بــه ســمت اتــاق شــرقی برویــد کــه نردبــان دارد .در ایــن اتــاق  CHEM FLUIDرا برداشــته و از ســمت
راســت نردبــان هــم  BURNER FUEL x75را برداریــد .قــرار نیســت ایــن آیتمهــا تمــام شــوند؟ مــا هــم کــه ناراحــت!
جلوتــر بــه ســمت شــمال برویــد و از درون یــک کشــو  HANDGUN AMMO x5را برداریــد .حــاال از دربــی کــه اینجاســت
بیــرون رفتــه و در منطقــه قبــل از بــاس (جایــی کــه قبــل از بــاال رفتــن از پلههــا و رســیدن بــه مارگربــت آنجــا بودیــم) کــه
یــک دروازه جلــوی دیــوار را گرفتــه بــود ،دروازه را امتحــان کنیــد و میبینیــد کــه چــون مارگریــت از بیــن رفتــه اســت دروازه
ســیاه نیــز از بیــن مـیرود و راه بــاز میشــود .جلوتــر از درون کشــو BURNER FUEL x70 ،را برداریــد .خــب حــاال بــا ایــن
همــه آیتــم و  ..وقــت آن اســت کــه برگردیــم بــه تریلــر و ســیو کنیــم .حــاال دربــی را کــه از آن طــرف قفــل بــود بــاز کنیــد و
میبینیــد کــه در حیــاط گریــن هــاوس هســتید (کــه دربــش قفــل بــود و از پلههــا بــاال رفتــه بودیــم تــا از درون حفــره اتــاق
بــه طبقــه اول بپریــم) .برویــد بــه ســمت راســت و از دروازه پشــت تریلــر وارد حیــاط اصلــی شــوید و ســپس بــه درون تریلــر
برویــد .در تریلــر بخــش توالــت را چــک کنیــد و اینجــا  MAG AMMO x3 ۴۴را خواهیــد یافــت .میدانیــد چــرا قبــا نبــود؟
زیــرا عکــس گنــج یــا " "treasure photoکــه قســمت قبلــی راهنمــا در پاییــن پلههــای گریــن هــاوس یافتیــم ،تصویــر ایــن
توالــت را نشــان میدهــد و حــاال کــه تصویــر گنــج را یافتــه ایــم ،آیتــم را نیــز ی توانیــم در اینجــا پیــدا کنیم .خــب دیگــر
حــاال فانــوس را داریــم و وقــت آن اســت کــه برگردیــم و ماجراجویــی در خانــه قدیمــی را ادامــه دهیــم .یادتــان نــرود خــود
را ســبک کنیــد و بــازی را نیــز ذخیــره نماییــد .شــات گان و آتشانــداز کافــی اســت کــه همــراه خــود ببریــد .برویــد بــه Old
 Houseو بپیچیــد چــپ و از روی پــل رد شــوید و وارد درب کالغ شــوید و بــه راســت برویــد و در انتهــای مســیر کــه درب
قفــل بــود و فانــوس میخواســت ،از  lanternاســتفاده کنیــد تــا درب بــاز شــود.
ترســیدهاید؟ نــه؟ حــق داریــد .ایــن منطقــه خیلــی خیلــی تاریــک و ترســناک اســت و چنــد بــار هــم حســابی حالتــان را
جــا مـیآورد ولــی مــن نمیگویــم کجــا تــا حــال کنیــد! مســیر اینجــا کامــا خطــی اســت .پــس مســیر را همیــن طــور بــه
جلــو ادامــه دهیــد و از تنهــا راهــی کــه وجــود دارد برویــد تــا نهایتــا بــه اتــاق " "Contaminatedبرســید .کمــی جلوتــر از
اینجــا مســیر کامــا تاریــک تاریــک میشــود و یــک صدایــی نیــز میشــنوید .امــا توجــه نکنیــد و فقــط بــه جلــو برویــد تــا
ســرانجام بــه " "Detention Roomبرســید .در ایــن اتــاق بــه اطــراف دقــت کنیــد و بــه گوشــه ســمت راســت اتــاق رفتــه و
از درون خانــه عروســکی (دربــش را بــاز کنیــد) یــک دیاگــرام را برداریــد کــه منطقــه پشــت تخــت خــواب در آن نشــان داده
شــده اســت .دقیقــا پشــت تخــت خــواب روبــروی دیــوار بایســتید و ضربــدر را بزنیــد .یــک درب مخفــی بــاز میشــود کــه
یــک بــدن در آنجــا قــرار دارد .جلــو برویــد و از آنجــا  D-SERIES ARMرا برداریــد .خــب ایــن هــم بازویــی کــه زویــی گفتــه
بــود بــرای ســرم نیــاز داریــم .حــاال بایــد دقیقــا مســیری کــه آمدیــم را برگردیــم .برگردیــد بــه اتــاق اصلــی و دختربچ ـهای
را کــه م ـیدود و فــرار میکنــد را میبینیــد .لعنتــی ..مثــل ایــن کــه در ایــن خانــواده جریاناتــی بیشــتر از پــدر و مــادر در
جریــان بــوده اســت .شــات گان را آمــاده کنیــد و درب را بــاز کنیــد و بالفاصلــه یــک  moldedرا بکشــید.
مســیر را ادامــه دهیــد و در اتــاق  Contaminatedیکــی دیگــر از ســقف میافتــد و او را نیــز بکشــید (بــه راحتــی میتوانیــد
آن را بســوزانید) .جلوتــر کــه برویــد ســومی هــم بــه ســراغتان میایــد کــه او را نیــز بکشــید و یــا بــا آتشانــداز بســوزانید.
برگردیــد بــه بیــرون از درب فانوســی کــه از ان آمــده بودیــم و در نزدیــک درب کالغــی ،تلفــن را جــواب دهیــد (همــان تلفنــی
کــه قبــا یــک بــار بــا زویــی صحبــت کــرده بودیــم) .حــاال برگردیــد بــه دبیــرون از خانــه قدیمــی و بــه ســمت تریلــر برویــد.
•در مســیر یــک تروفــی برنــز میگیریــد بــرای «رفتــن بــه ســمت تریلــر در حالــی کــه D-Series Arm
را داریــد”.
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وقتــی بــه تریلــر میرســید دوبــاره تلفــن درون تریلــر زنــگ میخــورد .حتمــا زویــی اســت چــون قــرار بــود اینجــا منتظــر مــا
باشــد .تلفــن را برداریــد ...لعنتــی ..زویــی نیســت ...بــه نظــر میرســد فعــا بایــد ســرم را بــی خیــال شــویم و بــه کار
مهــم تــری بپردازیــم زیــرا لــوکاس ،پســر روانــی خانــواده ،زویــی و میــا را گرفتــه اســت و گویــا بایــد ایــن عوضــی را هــم
بکشــیم .برویــد و داخــل فریــزر را نــگاه کنیــد .ســر را برداریــد و بچرخانیــد تــا یــک یادداشــت ببینیــد .اینجــا ماموریــت هایــی
بــاز میشــود.
•ماموریت :ماده الزم برای سرم را از لوکاس بگیرید.
•ماموریت زیرشاخه :جسد افسر پلیس اول بازی را در اتاق  dissectionپیدا کنید.
بایــد برگردیــم بــه داخــل خانــه اصلــی (از درب ســگ  ۳ســر) .شــات گان و آتشانــداز برایتــان کافــی خواهــد بــود .بــازی
را حتمــا ذخیــره کنیــد .بعــد از ورود بــه خانــه اصلــی از درب ســگ ۳ســر ،ســریع بــه چــپ بپیچیــد و از درب عنکبوتــی وارد
شــوید و از پلههــا پاییــن برویــد تــا بــه زیرزمیــن برســید .بــه محــض رســیدن بــه زیرزمیــن بــه راســت برویــد و وارد اتــاق
شــوید و ســپس از درب ســمت چــپ اتــاق خــارج شــوید و دوبــاره جلوتــر بــه درب راســت وارد شــوید کــه همــان اتــاق
پــر از وان اســت .مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه  Boiler Roomبرســید ...یــا ابالفضــل ...مادربــزرگ روی صندلــی چــرخ دار
اینجــا وســط ایــن اتــاق چــکار میکنــد؟!! اصــا چطــوری ایــن همــه جــای خانــه ظاهــر میشــود؟ ایــن مادربزرگــه از همــه
ترســناکتر اســت! از درب آن ســمت  Boiler Roomخــارج شــوید و شــات گان را آمــاده نماییــد .وقتــی داریــد از پلههــای
اینجــا پاییــن میرویــد بــا یــک دشــمن جدیــد مواجــه خواهیــم شــد آن هــم بــه طــرز ترســناکی کــه کامــا جــا میخوریــد
(البتــه اگــر راهنمــا نداشــته باشــید!) .وی ناگهــان از درون دیــوار روبــرو بیــرون میپــرد و بــه ســمت شــما حملــه میکنــد.
اینها Moldedهــای چهــار پــا هســتند.
اینهــا خیلــی خیلــی ســریعتر از Moldedهــای معمولــی بــوده و تشخیصشــان هــم ســختتر اســت و ســاکتتر هســتند.
ســعی کنیــد تــا از دیــوار روبرویتــان بیــرون میپــرد بــا شــاتگان بــه ســرش شــلیک کنیــد و کارش را بســازید .باالخــره ایــن
هــم از مزایــای راهنمــا اســت دیگــر!! بــرای نشــانه گیــری اینهــا بایــد ســریع باشــید وگرنــه باعــث میشــوند تیــر هــدر
بدهیــد .بعــد از کشــتنش وارد درب شــوید و ســمت راســت از پلههــا بــاال برویــد و وارد اتــاق ســمت راســت بــاالی پلههــا
شــوید کــه همــان اتــاق  dissectionاســت (کــه اوایــل بــازی جــک بــدن پلیــس مــادر مــرده را از دیــوارش آویــزان کــرده بــود).
بــدن افســر پلیــس اینجاســت ولــی لعنتــی ســر نــدارد ...یادداشــت را بخوانیــد ...ایــن پســره بیشــرف واقعــا مریــض اســت.
بایــد از گــردن پلیــس دســت را داخــل بدنــش ببریــم و از درون شــکمش کلیــد مــار یــا  SNAKE KEYرا برداریــم .وقتــی ایــن
کار را کردیــد یــک پیــام از لــوکاس میشــنوید کــه ماموریتــی جدیــد بــه شــما میدهــد.
•ماموریت زیرشاخه ۲ :عدد  keycardرا پیدا کنید.
خــب حــاال از ایــن اتــاق بیــرون برگردیــد .بــه راســت برویــد و یــک  Moldedکــه میآیــد را بکشــید .ســپس از پلههــا پاییــن
برویــد و یادتــان هســت کــه اینجــا یــک درب بــا قفــل مــار بــود .حــاال کلیــدش را داریــم و آن را بــاز کنیــد .میبینیــد کــه بــه
راهرویــی رســیدیم کــه بــر میگــردد بــه درون اتــاق بزرگــی کــه اول بــازی از آنجــا کلیــد عقــرب را برداشــتیم .مســیر را بــه
ســمت خــروج از زیــر زمیــن و باالرفتــن از پلــه هایــی کــه بــه اتــاق ســیو (بــاالی پلــه هــا) میرســد برویــد .مراقــب باشــید
کــه در ایــن مســبر یــک  Moldedچهــار پــا نیــز وجــود دارد کــه او را نیــز بکشــید .در بــاالی پلههــا درون اتــاق ســیو بــازی
را ذخیــره نماییــد و حســابی ،یعنــی خیلــی حســابی کولــه پشــتی خــود را خالــی کنیــد چــون کلــی جــا الزم خواهیــد
داشــت .حــاال برگردیــد و از درب عقربــی کــه اول از آن آمدیــم ،دوبــاره وارد ســالن اصلــی خانــه شــوید (کــه درب ســگ ۳
ســر دارد) .در ایــن ســالن اکنــون دو عــدد  Moldedپرســه میزننــد کــه یکــی دارای یــک بــازوی بــزرگ قویتــر از حالــت عــادی
اســت و دیگــری نرمــال اســت .هــر دو را از پــای در آوریــد .از پلههــای دو طــرف ســالن بــاال رفتــه و بــاالی پلههــا از دربــی
کــه قفــل مــار نــدارد (درب نزدیــک جایــی کــه اول بــازی مادربــزرگ نشســته بــود و بــه راهرویــی مـیرود کــه در آن چنــد
اتــاق بــود و قبــا آنجــا بودیــم) وارد راهــرو شــوید .اینجــا اگــر یادتــان باشــید در راهــرو یــک اتــاق بچههــا یــا ""Kid's Room
بــود کــه قفــل مــار داشــت و حــاال میتوانیــم وارد شــویم .وارد ایــن اتــاق شــوید و همــان اول در ســمت چپتــان بنشــینید
و  SHOTGUN SHELL x3را برداریــد .کمــی جلوتــر از روی میــز  LUCAS’ JOURNALرا برداریــد و بخوانیــد .میفهمیــد
کــه لــوکاس اینجــا یــک ریومــت کنتــرل را درون یکــی از اســباب بــازی هایــش قایــم کــرده اســت.
•ماموریت زیرشاخه :پازل اتاق بچهها را حل کنید.
بعــد خوانــدن ژورنــال لــوکاس کلــی اســباب بــازی در اتــاق اســت کــه درونشــان را بگردیــد امــا ناســامتی داریــد راهنمــا
میخوانیــد هــا! برویــد پیانــو را چــک کنیــد و کنــار آن درون یــک ایتــم کــوزه ماننــد را بگردیــد و  HERBرا برداریــد .ســپس
میــزی کــه یــک آینــه شکســته دارد را چــک کنیــد تــا  TORN PAGE FROM JOURNALرا پیــدا کنیــد .بــا یافتــن ایــن
صفحــه ،جایــی کــه بایــد بــه دنبــال ریمــوت بگردیــم آپدیــت میشــود .حــاال برویــد بــه گوشــه اتــاق جایــی کــه تختخــواب
هســت و درون یــک  cupboardکنــار تخــت HANDGUN AMMO x5 ،را برداریــد .حــاال برویــد بــه گوشــه دیگــر اتــاق دقیقــا
روبــروی تخــت .درون یــک گلــدان کوچــک در اینجــا  LOCKPICKرا برداریــد .حــاال نزدیــک اینجــا یــک المــپ ماننــد چــراغ
خــوب میبینیــد کــه آن را برداریــد و بچرخانیــد تــا درونــش یــک دکمــه ببینیــد و آن را فشــار دهیــد تــا بخــش زیــر شــیروانی
اتــاق در جایــی کــه نردبــان میبینیــد (نزدیــک آینــه شکســته) بــاز شــود .از نردبــان بــاال برویــد و همــان جــا دقیقــا بایســتید.
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برگردیــد و ســمت راســت بــه طــرف پاییــن نردبــان را نــگاه کنیــد تــا در گوشــه اینجــا  MR. EVERYWHERE 12/20را
ببینیــد .بــا چاقــو کــه نمیشــود ولــی بــا یــک شــعله خیلــی خیلــی کوچــک آتشانــداز میتوانیــد آن را بشــکنید.
درون یــک کمــد نزدیــک نردبــان ،نــوار ویدئــوی “ ”HAPPY BIRTHDAYرا برداریــد .حــاال دقیقــا از جایــی کــه از نردبــان
بــاال آمدیــد بپیچیــد راســت و بــه بخــش پشــت و عقــب اتــاق برویــد  .از روی زمیــن یــک قــرارداد نوســازی بــه همــراه یــک
شــاتگان چوبــی  MODEL SHOTGUNو یــک تبــر اســباب بــازی  TOY AXEرا برداریــد .حــاال بــه ســمت حلــوی اتــاق
برویــد و از روی قفســه ســمت چــپ اتــاق کــه میبینیــد  STRONG CHEM FLUIDرا برداریــد .حــاال وقــت تعامــل بــا
پــازل نــوری " "Judgementدر ایــن اتــاق اســت .بــرای راحتتــر حــل کــردن ایــن پــازل و در آوردن شــکل صحیــح ســایه،
ســعی کنیــد تبــر بــاالی ســایه را جــور در آوریــد تــا بقیــه ســایه درســت شــود .وقتی پــازل حــل شــد ،خانــه عروســکی بــاز
میشــود و از درون آن ( KEYCARD (BLUEرا برداریــد .حــاال برگردیــد و از نردبــان پاییــن برویــد و از اتــاق بچههــا خــارج
شــوید و بــه راهــرو برویــد .حــاال بایــد برگردیــم بــه ســمت ســالن اصلــی خانــه کــه از آن آمدیــم .البتــه اینجــا میتوانیــد در
روی بالکــن ایــن طبقــه کــه مشــرف بــه حیــاط اســت و قبــا اگــر یادتــان باشــد یــک جعبــه قفــل در انتهایــش وجــود داشــت،
بــا  Lockpickکــه پیــدا کردیــم آن را بــاز کنیــد و  SHOTGUN SHELL x4را برداریــد .برگردیــد بــه ســمت ســالن اصلــی
خانــه ولــی قبــل از پاییــن رفتــن از پلههــا و رســیدن بــه ســالن اصلــی ،درب اتــاق دارای قفــل مــار در آن ســمت طبقــه دوم
کــه اتــاق “ ”Master Bedroomاســت را بــا کلیــد مــار بــاز کنیــد ولــی واردش نشــوید .حــاال برویــد پاییــن و در ســالن اصلــی
خانــه در بخشــی کــه شــاتگان شکســته را قبــا دســت مجســمه داده بودیــم ،شــاتگان قالبــی یــا  MODEL SHOTGUNرا
کــه از بــاالی اتــاق بچههــا پیــدا کردیــم بــا شــاتگان شکســته  BROKEN SHOTGUNدســت مجســمه عــوض کنیــد.
حــاال از درب ســگ  ۳ســر برگردیــد بــه حیــاط و مراقــب  Moldedچهارپایــی کــه نزدیــک تریلــر ظاهــر شــده اســت و بــه
ســمت شــما میایــد باشــید و آن را بکشــید .برویــد بــه درب الکترونیکــی ســمت چــپ تریلــر و  Blue Keycardکــه پیــدا
کردیــم را درون آن قــرار دهیــد تــا یــک بخــش کار حــل شــده باشــد و فضایــی کــه ایــن کارت اشــغال کــرده بــود هــم خالــی
شــود .حــاال برویــد درون تریلــر و کلیــد مــار و شــاتگان شکســته را درون صنــدوق بگذاریــد و کولــه پشــتیتان ار از آیتــم هایــی
کــه نمیخواهیــد خالــی نماییــد و ســپس بــازی را ذخیــره کنیــد.
•نکتــه :اگــر از اوایــل بــازی Repair Kit ،را کــه در حیــاط یافتــه بودیــم نــگاه داشــته باشــید و آن را روی کلــت
شکســته اســتفاده نکــرده باشــید (تــا کلــت قویتــر را ظرفیــت کمتــر را بــه دســت آوریــد) ،در اینجــا میتوانیــد
آن  Repair Kitرا روی " "Broken Shotgunاســتفاده کنیــد تــا  M21 SHOTGUNرا بــه دســت اوریــد کــه کــه مــدل
قویتــر شــاتگان خودتــان اســت کــه ظرفیــت تیــر کمتــری دارد .یعنــی آســیب بیشــتری میزنــد ولــی تیــر کمتــری
در خشــاب جــای میگیــرد .بــه نظــر مــن کــه هــردو ســاح کلــت و شــاتگان ،مــدل قــوی ترشــان بهتــر اســت و
مهــم نیســت کــه خشابشــان کمتــر جــای میگیــرد.
حــاال وقــت رفتــن بــه  Master Bedroomکــه کمــی قبــل در ســالن اصلــی و طبقــه دوم قفــل مــارش را بــاز کردیــم ولــی
واردش نشــدیم.
بعــد از ســیو کــردن ،از تریلــر بــه خانــه اصلــی برگردیــد و قبــل از بــاال رفتــن از پلههــا در ســالن ســاعت را نــگاه کنیــد و
بببینیــد ســاعت چنــد اســت (بــرای مــن  ۱۰:۱۵بــود) .حــاال در ســالن از پلههــای ســمت چــپ بــاال برویــد تــا جلــوی درب
اتــاق  Master Bedroomبــا قفــل مــار کــه قبلتــر آن را بــاز کــرده بودیــم (تــا بتوانیــم کلیــد مــار را در صنــدوق بگذاریــم)
برســید .حــاال وارد اتــاق شــوید.ای بابــا ...اینجــا چــه خبــر اســت؟ دوبــاره مادربــزرگ را میبینیــد کــه بــا صندلــی اش در
اتــاق نشســته اســت و طبــق معمــول ذرهای حرکــت نــدارد و صحبــت نمیکنــد و بســیار حالــت ترســناک و روی مخــی
دارد .در ایــن اتــاق خبرهــای زیــادی اســت و یکــی از مهــم تریــن اتاقهــای بــازی محســوب میشــود کــه راهــی مخفــی
و زیرزمینــی نیــز دارد کــه در ادامــه بــرای شــما توضیــح خواهیــم داد.
در ایــن اتــاق از درون کابینــت ســمت چــپ  HANDGUN AMMO x5را برداریــد .ســپس یادداشــت روی کــره زمیــن را
بخوانیــد تــا  CLOCK MEMOبــاز شــود .فعــا بــی خیــال ســاعتی کــه اینجاســت شــوید تــا اول آیتــم برداریــم .نزدیــک
مادربــزرگ و زیــر مبــل گوشــه اتــاق HERB ،و  SHOTGUN SHELL x2را برداریــد .کشــوی روی دیــوار چیــزی نــدارد ولــی
از جعبـهای کــه اینجاســت حتمــا  LOCKPICKرا بردارید .دربــی کــه در ایــن اتــاق نزدیــک مادربــزرگ اســت را بــاز کنیــد و
ســمت راســت  HERBرا برداریــد .حــاال وقــت خوشــحالی اســت! در ایــن اتــاق میتوانیــد BACKPACK UPGRADE 2
را برداریــد تــا جــای وســایلتان بــاز هــم بیشــتر شــود .بــه بــه! درون ســبد اینجــا نیــز یــک آیتــم وجــود دارد کــه بــه نظــر مثــل
نقشـهای بــرای یــک ســاح اســت ولــی مــا خودمــان االن داریــم ایــن ســاح را کــه  grenade launcherاســت.
کشـ�وی سـ�مت راسـ�ت ایـ�ن اتـ�اق خالـ�ی اسـ�ت .سـ�مت چـ�پ جایی کـ�ه کولـ�ه پشـ�تی را برداشـ�تید میتوانید یـ�ک �TREA
 SURE PHOTOیــا عکــس گنــج دیگــر برداریــد .حــاال برگردیــد بــه اتــاق اصلــی و بــا ســاعت کنــار تختخــواب تعامــل کنیــد
و آن را بگذاریــد روی ســاعتی کــه در ســالن دیــده بودیــم (مثــا روی ســاعت  .)۱۰:۱۵ایــن باعــث میشــود تختخــواب
کنــار رفتــه و زیــر آن یــک راه بــاز شــود .پاییــن پریــده و بــه ایــن مســیر بــاز شــده برویــد .ایــن مســیر بــه یــک ""Workshop
در زیرزمیــن میرســد .در اینجــا میتوانیــد کمــد کنــار درب را چــک کنیــد ولــی خالــی اســت .از کابینتــی کــه اینجــا وجــود
دارد  ENHANCED HANDGUN AMMO x10را برداریــد .آیتــم اصــل کاری کــه دنبالــش هســتیم نیــز اینجــا روی میــز
اســت ،یعنــی ( KEYCARD (REDکــه آن را نیــز برداریــد.
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حــاال وقــت فــرار اســت .شــات گانتــان را آمــاده کنیــد .دربــی کــه اینجاســت را بــاز کنیــد و دو  Moldedبــزرگ در جلــوی شــما
میآینــد و یکــی هــم از پشــت ســرتان خواهــد آمــد کــه بایــد آنهــا را بکشــید یــا از دستشــان فــرار کنیــد بــه ســمت پلــه
هایــی کــه بــه اتــاق ســیو میرســد .حتمــا فهمیدهایــد کــه االن کجــا هســتیم دیگــر؟ نــه؟ دقیقــا پشــت دربــی در راهــروی
زیــر زمیــن هســتیم کــه قبــا از داخــل راهــرو قفــل بــود و در راهرویــی کــه اتــاق وانهــا و اتــاق کورههــا وجــود داشــت و
اکنــون مــا از دربــی بیــرون آمــده ایــم کــه قبــا قفــل بــود و رویــش نوشــته ورک شــاپ .حــاال بایــد زود بــه ســمت پلــه هایــی
کــه بــه خانــه اصلــی برمــی گــردد و باالیــش اتــاق ســیو اســت برویــم حــاال چــه بــا کشــتن دشــمنان گفتــه شــده و چــه
بــا فــرار .بــاالی پلههــای زیرزمیــن میتوانیــد در اتــاق ســیو کنــار پلههــا بــازی را ذخیــره کنیــد .ســپس از راهــروی بــاالی
پلــه هایــی کــه آمدیــم بــه درون ســالن اصلــی خانــه برگردیــد و نزدیــک درب ســگ  ۳ســر میبینیــد کــه تلفــن دوبــاره زنــگ
میخــورد کــه لــوکاس اســت و دارد چــک میکنــد کــه آیــا مــا در راه هســتیم یــا خیــر.
از درب ســگ  ۳ســر بیــرون برویــد و در مســیر تریلــر یــک  Moldedچهارپــای دیگــر را کــه بــه ســمتتان میآیــد نیــز بایــد
بکشــید .بعــد از کشــتن او و وقتــی کــه نزدیــک تریلــر میشــوید یکــی دیگــر هــم ناگهــان ظاهــر میشــود کــه بایــد آن را
نیــز از پــای در آوریــد .اگــر بــا شــات گان ســریع از نزدیــک بــه صورتشــان شــلیک کنیــد خیلــی عالــی اســت ولــی میتوانیــد
از آتــش افــروز هــم کمــک بگیریــد .در تریلــر بــازی را ســیو کنیــد و آیتــم هایتــان را مدیریــت کنیــد .حــاال کــه کارت قرمــز را
نیــز داریــم میتوانیــم درب الکرتونیکــی حیــاط در کنــار تریلــر را نیــز بــاز کنیــم ولــی بهتــر اســت قبلــش دو کار را انجــام
دهیــم .ابتــدا بــا  lockpickکــه قبلتــر برداشــتیم برویــد بــه ناحیــه گلخانــه در پشــت تریلــر و در اینجــا از پلــه هایــی کــه
بــه طبقــه دوم میرســد بــاال برویــد تــا بــه اتاقــی برســید کــه درونــش حفــرهای داشــت و از آن پاییــن پریــده بودیــم تــا بــه
بــاس مارگریــت برســیم .اینجــا اگــر یادتــان باشــد یــک کشــو بــود کــه قفــل بــود و حــاال میتوانیــد آن را بــا الک پیــک بــاز
کنیــد و  FLAME ROUND x2را برداریــد.
مســیری کــه آمدیــم را برگردیــد بــه حیــاط اصلــی و کنــار تریلــر .حــاال وقــت برداشــتن یــک آیتــم ویــژه دیگــر اســت .اگــر تبــر
اســباب بــازی یــا  TOY AXEرا کــه قبــا برداشــته بودیــم در صنــدوق گذاشــتهاید آن را از صنــدوق تریلــر برداریــد و بــه حیــاط
برگردیــد .برویــد دقیقــا جلــوی درب الکترونیکــی کــه دو کارت قرمــز و آبــی میخواهــد .اینجــا از کنــار درب ،مســیر دیــوار
ســمت چــپ را دنبــال کنیــد و از الی برخــی شــاخهها و  .رد شــوید تــا نهایتــا بــه یــک بخــش پــازل ماننــد shadow/light
برســید کــه اینجــا میتوانیــد از تبــر اســباب بــازی یــا  TOY AXEاســتفاده کنیــد و آن را طــوری در نــور بچرخانیــد کــه ســایه
آن بــه شــکل عــدد « "۷شــود و عــدد کامــل شــود کــه باعــث میشــود یــک صنــدوق کوچــک کــه اینجاســت بــاز شــود.
درون ایــن صنــدوق یــک  STABALIZERرایــگان بــرای شــما قــرار دارد .بــه بــه! یکــی از همــان آیتــم هایــی کــه درون تریلــر
میتوانیــد یکــی از آن را بخریــد .از ایــن آیتــم اســتفاده و آن را مصــرف کنیــد کــه در واقــع یــک آپگریــد رایــگان بــرای reload
 speedشــما اســت کــه واقعــا مجانــی اش خیلــی خــوب اســت! خب حــاال یــک کار خفــن دیگــر باقــی مانــده اســت و آن
هــم نــورا ویدئــوی " "Happy Birthdayاســت کــه بــه نظــر مــن خفــن تریــن و دردنــاک تریــن بخــش بــازی اســت و اعصابتــان
را قطعــا خــرد خواهــد کــرد ولــی واقعــا ســازندگان بــا ایــن بخــش شــاهکار کردهانــد و تــازه یــک تروفــی هــم بــرای ایــن
نــوار وجــود دارد .میدانیــد کــه درون تریلــر یــک دســنگاه پخــش و تلویزیــون اســت .پــس بــه آنجــا برویــد و حتمــا بــازی
را ســیو کنیــد تــا اگــر خواســتیم بــرای گرفتــن تروفــی دوبــاره لــود کنیــم مشــکلی نباشــد .ســپس بــه ســراغ تماشــای
نــوار " "Happy Birthdayدر دســتگاه پخــش تریلــر برویــد.

نوار ویدئوی «»HAPPY BIRTHDAY
نکته :در این ویدئو یک تروفی میتوانید بگیرید به نام “ .”Out Before Dessertاگر این ویدئو را زیر  ۵دقیقه به اتمام
برسانید این تروفی را دریافت خواهید کرد .ما سعی میکنیم خیلی سریع مسیر را بگوییم و شما هم زود این کارها
را که میگویم انجام دهید و وقت تلف نکنید تا در همین بار اول بازی که دارید پیش میروید تروفی را هم بگیرید و
نیازی به بازگشت دوباره از سیو و دوباره گرفتن تروفی نباشد .ویدئو باانداخته شدن ما در یک اتاق آغاز میشود .وقتی
صحنه را دیدید شمع را از روی دلقکی که اینجاست بردارید .به اتاق سمت چپتان بروید و سریعا از اینجا به اتاق سمت
راستتان بروید که کیک روی میزش است و در ورودی آن ،آب شمعتان را خاموش میکند .کیک را چک کنید و در حالی
که لوکاس حرف میزند به ایتمهای این اتاق شامل بشکه و جعبه روی دیوار و  ..دقت کنید .وقتی صحبتهای او تمام
شد و " "Fuck Youرا شنیدید وقت عمل است! هدف ،روشن کردن شمع کیک تولد است .جعبه روی دیوار قفل است و
ما راه حلش را داریم.
اگــر میخواهیــد کــه فقــط ســریع تروفــی را بگیریــد و مهــم نیســت کــه چگونــه ایــن راه حــل را بــه دســت
آورده ایــم ،پــس پاراگــراف بعــدی را رد کنیــد و نخوانیــد و فقــط راه حــل معمــا را کــه PERSON, BELL W/
 BIRD, FETUSاســت انجــام دهیــد و ایــن شــکلها را بچینیــد (جنیــن ،پرنده/زنــگ ،آدم) تــا جعبــه بــاز شــود
و  STRAW MANرا برداریــد.
•روش بــه دســت آوردن راه حــل قبلــی :بایــد بــه نزدیــک دلقــک برویــد و ســمت چــپ او یــک توالــت اســت کــه
بایــد آنجــا ســیفون را بکشــید تــا  TELESCOPEرا بگیریــد .حــاال بــا تلســکوپ بــه زیــر ورودی اتــاق کیــک کــه آب
میریــزد و برویــد و زیــر اب بایســتید و تلســکوپ را اســتفاده کنیــد تــا تمیــز شــود .حــاال در ایــن جــا مانیتورهــای
مختلفــی وجــود دارد کــه بــا نلســکوپ تمیــز شــده آنهــا را نــگاه کنیــد و راه حــل معمــای قفــل جعبــه را میبینیــد
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کــه  PERSON, BELL W/BIRD, FETUSاســت.
بــا آیتــم  STRAW MANکــه برداشــتیم بــا بشــکهای کــه اینجــا روی میــز اســت تعامــل کنیــد تــا  GEARرا بــه دســت آوریــد.
حــاال از ایــن اتــاق و زیــر آب بــه اتــاق قبلــی برویــد و اجــاق گاز اینجــا را روشــن کنیــد .بــا آتــش اجــاق گاز ،شــمعتان را دوبــاره
روشــن کنیــد و بــا شــمع ،آیتــم  STRAW MANرا بســوزانید تــا آیتــم  FINGERرا بگیرید .حــاال بــا دســت در داشــتن شــمع
بــه ســمت درب اتاقــی کــه ســمت راســت مانیتورهاســت برویــد و بــا شــمع ،طنــاب روی درب را بســوزانید تــا بــاز شــود
و وارد شــوید .درون ایــن بخــش کلــی بادکنــک میبیینیــد کــه روی زمیــن ریختهانــد .در انتهــای اینجــا یــک درب هســت
کــه پســوورد میخواهــد و فعــا نداریــم .در گوشــه ایــن بخــش نزدیــک قفســه کتابهــا یــک بادکنــک خالــی نیــز هســت
کــه آن را برداریــد (زیــر بادکنکهــا پنهــان شــده اســت کــه انهــا را میتوانیــد بترکانیــد تــا بادکنــک خالــی را پیــدا کنیــد).
بادکنــک خالــی را بیاوریــد در اتــاق اصلــی کــه مانیتورهــا و اجــاق گار و  ..هســتند و در ســمت راســت ایــن اتــاق ،از لولــه
گازی کــه اینجاســت اســتفاده کنیــد تــا بادکنــک را بــاد کنــد تــا ســرانجام بترکــد .یــک صحنــه خیلــی دردنــاک و بــد میبینیــد
ولــی خــب آیتمــی کــه میخواهیــد را بــه دســت میآوریــد یعنی  .QUILLحــاال برگردیــد کنــار دلقــک و آیتــم  FINGERرا
روی دســت او اســتفاده کنیــد و آیتــم  QUILLرا نیــز در دســتش جــا دهیــد .حــاال  GEARرا درون شــکمش بگذاریــد تــا بــه کار
بیافتــد و حــاال یــک صحنــه خفــن و دردنــاک دیگــر در انتظــار تــان اســت کــه قطعــا بــه شــما اســترس میدهــد و اعصابتــان
را بــه هــم میریــزد .نهایتــا بعــد از صحنــه ،پســوورد الزم را در مییابیــد کــه کلمــه  LOSERاســت.
حــاال از درب دیگــری کــه در اتــاق اســت (غیــر از ورودی کــه بــه اتقــا کیــک مـیرود) وارد شــوید و کلــی بادکنــک روی زمیــن
میبینیــد .در انتهــای ایــن بخــش یــک درب قفــل دیگــر میبینیــد کــه بایــد کــد " "Loserرا در آن وارد کنیــد تــا بــاز شــود
و از درون اتــاق  VALVEرا برداریــد .حــاال برویــد بــه اتــاق کیــک و دقیقــا بعــد از رد شــدن از زیــر آب ،ســمت چپتــان را نــگاه
کنیــد تــا لولــه آب را ببینیــد کــه میتوانیــد از  VALVEروی آن اســتفاده کنیــد تــا آب ورودی اتــاق را قطــع کنیــد .حــاال برویــد
دم اجــاق گاز و دوبــاره شــمعتان را روشــن نماییــد و برگردیــد اتــاق کیــک (کــه دیگــر آب شــمع را خامــوش نمیکنــد) و
شــمع را روی کیــک بگذاریــد .دیگــر پــازل را حــل کردهایــد .امــا ...صحنــهای میبینیــد کــه حســابی آزارتــان میدهــد و
بدتریــن و در واقــع شــدیدترین قســمت بــازی از نظــر روحــی روانــی اســت .میتوانیــد دوبــاره  VALVEرا بــرای دوبــاره بــه
جریانانداتــن آب اســتفاده کنیــد ولــی میشــکند و کمکــی نمیکنــد ...هیــچ چیــز کمکــی نمیکنــد ...فقــط تــا وقتــی
میتوانیــد زنــده بمانیــد ...تولدتــان مبــارک...
•ادامه بازی
نــوار ویدئــو بــه پایــان رســید .اعصابتــان خیلــی خــرد شــده اســت نــه؟ چقــدر رذالــت و نامــردی و پســتی از ایــن پســر
دیوانــه خانــواده یعنــی لــوکاس ممکــن اســت؟ حــاال بایــد بــه دنبــال لــوکاس برویــم .اینجــا آنقــدر کینــه در دلــم از لــوکاس
داشــتم کــه دلــم میخواســت فقــط پیدایــش کنــم و او را بــه بدتریــن شــکل بکشــم .میدانــم شــما هــم همیــن طــور
هســتید.
نــوار را در صنــدوق بگذاریــد و بــازی را ذخیــره کنیــد« .کــی کارت» قرمــز را برداریــد و از تریلــر بیــرون برویــد و کارت قرمــز
را هــم در درب الکترونیکــی کــه قبــا کلیــد آبــی را در آن گذاشــته بودیــم قــرار دهیــم تــا درب بــاز شــود .جلــو برویــد و از
پلههــا بــاال رفتــه تــا بــه یــک اتــاق برســید .اینجــا هیــچ کاری غیــر تماشــای تلویزیــون نداریــد .یــک صحنــه جــذاب از مکالمــه
لــوکاس .نــگاه کنیــد تــا زمانــی کــه تلویزیــون بشــکند .حــاال میتوانیــد مســیر مســتقیم را بــه جلــو بروید .ابتــدا در پشــت
درب اینجــا  HERBرا برداریــد و ســپس وارد اتــاق شــوید .اینجــا مراقــب  TRIPWIREیــا ســیم انفجــاری ســمت راســتتان
باشــید .لــوکاس کلــی تلــه بــرای شــما در مســیر گذاشــته اســت .جعبــه را بشــکنید و از زیــر ســیم انفجــاری رد شــوید و
جلوتــر دوبــاره بنشــینید و از زیــر یــک ســیم دیگــر نیــز رد شــوید .قفس ـههای ســمت چــپ را چــک کنیــد و HANDGUN
 AMMO x10را برداریــد .در اتــاق بعــدی دوبــاره از زیــر یــک ســیم رد شــوید .جعبـهای کــه اینجاســت بشــکنید تــا آیتــم را
برداریــد .ولــی وقتــی بــه گوشــه ایــن بخــش میرســید یــک جعبــه دیگــر روی بخــش پلــه ماننــد میبینیــد کــه اصــا آن
را نشــکنید .بــا یــک شــعله خیلــی خیلــی کوچــک آتشانــداز از یــک فاصلــه معقــول آن را بزنیــد تــا منفجــر شــود (لــوکاس
بیشــرف) .بنــده کــه االن راحــت ایــن را بــرای شــما نوشــتم تــا منفجــر نشــوید خــودم بــه روش ســخت ایــن را یــاد گرفتــم و
تجربــه کــردم!! مســیر را ادامــه دهیــد و از پلههــا پاییــن برویــد ولــی در ایــن جــا وارد درب نشــوید .دو ســیم منفجــر شــونده
از آن نگهبانــی میدهنــد .بــه ســمت راســت راســت برویــد و نــگاه کنیــد تــا یکــی از نورهــای قرمــز یکــی از ســیم انفجــاری
را ببینیــد و بــا شــعله آن را بترکانیــد .حــاال میتوانیــد زیــر ســیم دیگــر برویــد و آن را نیــز از بیــن ببریــد.
بــا دکمههــای جلــوی درب تعامــل کنیــد تــا یــک صحنــه بــا لــوکاس ببیینــد .او بــه مــا مثــا پســوورد میدهــد .اول ,۰۸۱۴
بعــد  ۰۶۲۱و نهایتــا هــم  ۰۵۱۴٫همــه اینهــا دروغ هســتند .او نمیخواهــد بگــذارد مــا راحــت وارد شــویم .یکــی از ایــن
پســوردها را بزنیــد و تــا زدیــد میشــنوید کــه لــوکاس میگویــد «تیــک تــاک» و صــدای حرکــت چیــزی میآیــد ،اینجــا
خیلــی خیلــی خیلــی ســریع از درب عقــب برویــد و کامــا دور شــوید و اصــا در محوطــه جلــوی درب یــا نزدیــک آن و اطــراف
آن نباشــید و کامــا عقــب برویــد زیــرا ناگهــان یــک پانــدول بــزرگ و مرگبــار میآیــد و منطقــه جلــوی درب را میگذرانــد و
م ـیرود و بــر میگــردد و اگــر جلویــش باشــید ســاخی میشــوید .بــا ایــن کار یــک درب در ســمت راســت درب قفــل
بــاز میشــود کــه وارد آن شــوید و کمــی جلوتــر دوبــاره وارد درب ســمت راســتتان شــوید .اینجــا دو جعبــه هســت کــه
اولــی آیتــم دارد و آن را بشــکنید امــا دومــی تلــه اســت و منفجــر خواهیــد شــد .کابینــت اینجــا هیــچ آیتمــی نــدارد ولــی در
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بخــش دیگــر اتــاق میتوانیــد  SHOTGUN SHELL x2را برداریــد .ار درب دیگــر اتــاق خــارج شــوید (بــر میگــردد همــان
راهــروی اول) و مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد.
خــب ...ایــن بخــش مقــداری شــیطانی اســت!! نزدیــک انتهــای راهــرو یــک ســیم انفجــاری میبینیــد کــه وقتــی نزدیــک آن
میشــوید بــدون آن کــه بفهمیــد یــک  Moldedچهــار پــا از پشــت ســرتان از وسـطهای راهــرو ســر میرســد تــا از پشــت
بــه شــما حملــه کنــد .پیشــنهاد میکنــم بــا شــلیک آن را بکشــید چــون اگــر یــک  Moldedمعمولــی بــود قطعــا میگفتــم
کــه ســریع از زیــر ســیم رد شــوید و بگذاریــد او بیایــد بــه ســیم بخــورد و بمیــرد ولــی ایــن دشــمن چهارپــا کوچــک و نســبتا
ضعیــف اســت و ارزش حــرام کــردن انفجــار ســیم را نــدارد .ایــن دشــمن را بکشــید و از زیــر ســیم رد شــوید و درب را بــاز
کنیــد ولــی وارد نشــوید .اینجا Moldedهــای دیگــر نیــز از پشــت ســر و منطقــه کنــاری انبــار بــه ســمت شــما میآینــد
کــه بهتــر اســت زود برگردیــد و از زیــر ســیم دوبــاره رد شــوید و در راهــرو بگذاریــد بیاینــد و بخورنــد بــه ســیم و مقــدار
زیــادی از سالمتیشــان کــم شــود و بیافتنــد و شــما ســریعا بــا شــات گان یــا آتشانــداز کارشــان را بســازید .دقــت کنیــد
چــه میگویــم :اگــر اینجــا خــط ســامتیتان خیلــی کــم شــده و حســابی آســیب دیدهایــد از آیتــم ســامتیتان اســتفاده
نکنیــد تــا کمــی جلوتــر بگویــم چــرا.
بعــد از کشــتن دشــمنان برویــد جلــوی دربــی کــه بــاز کردیــد ولــی وارد نشــوید .در ایــن اتــاق  ۴ســیم انفجــاری وجــود دارد
ولــی اتــاق خیلــی بــا ارزشــی هــم هســت .بــه ســمت چــپ درب برویــد و طــوری بایســتید کــه دیــوار ســمت راســت اتــاق
را ببینیــد کــه بتوانیــد یکــی از ســیمها را بــا شــلیک بــه آن روی دیــوار از بیــن ببریــد .دومــی نیــز بــاالی دیــوار ســمت راســت
روی ســقف اســت کــه از بیــن ببریــد .حــاال دو تــای دیگــر ماندهانــد ولــی دیگــر میتوانیــد از زیرشــان رد شــوید پــس
بچســبید بــه دیــوار راســت و از زیــر ســیمها رد شــوید و در اتــاق جلــو برویــد .اینجــا میتوانیــد کمــد را چــک کنیــد ولــی
اصــا جعبــه را نشــکنید چــون تلــه اســت .امــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه میتوانیــد از اینجــا  STEROIDSرا برداریــد .بــه
بــه! افزایشانــدازه خــط ســامتی مجانــی و پــر کــردن کامــل خــط ســامتیتان .بــرای ایــن بــود کــه قبلتــر گفتــم اگــر وضــع
خــط ســامتیتان خــراب اســت آیتــم مصــرف نکنیــد چــون اکنــون میتوانیــد بــا مصــرف ایــن اســترویید عــاوه بــر کار اصلــی
آن کــه افزایــش خــط ســامتیتان اســت ،مجانــی خــط ســامتی را نیــز پــر کنیــد .اگــر خیلــی خــوب هســت وضعیتتــان هــم
میتوانیــد آن را نگــه داریــد تــا در یــک جایــی کــه خیلــی وضــع خــراب بــود آن را مصــرف کنیــد .از کشــویی کــه اینجاســت
نیــز بایــد  ANTIQUE COIN 13/18را برداریــد .دیدیــد؟ عجــب اتاقــی بــود .بــه بــه!
حــاال برگردیــد بیــرون و تنهــا راهــی کــه کنــار درب اســت و بــه یــک منطقــه بزرگتــر مـیرود دنبــال کنیــد .مقــداری مبــارزه
در راه اســت! وقتــی وارد ایــن بخــش شــدید کمــی جلوتــر ســمت راســتان یــک  Moldedدر تاریکــی اســت کــه آن را
بکشــید .ولــی وقتــی او را میکشــید دو عــدد  Moldedدیگــر نیــز از ســمت دیگــر ایــن بخــش ظاهــر شــده و بــه ســمتتان
میآینــد .یکــی از آنهــا  STRONG ARM Moldedاســت ولــی خوشــبختانه پایــش بــه فنــا رفتــه و فقــط میتوانــد بخــزد کــه
خــوراک شــات گان اســت بــرای شــلیک بــه ســرش! دیگــری هــم کــه یــک نــوع معمولــی اســت کــه بــا آتشانــداز ترتیبــش
را بدهیــد .وقتــی همــه را کشــتید ،حــاال از جایــی کــه وارد ایــن بخــش شــدید بــه ســمت چپتــان نــگاه کنیــد و خــوب دقــت
کنیــد تــا  MR. EVERYWHERE 13/20را ببینیــد و آن را بشــکنید .ســپس در آن بخــش تاریکــی کــه دشــمن اول بــود
نیــز  HERBرا بردارید .مســیر را جلــو برویــد و از قفس ـههای ســمت راســتتان  GUNPOWDERرا برداریــد .اگــر درســت
یــادم باشــد اینجــا در بخــش روبــروی قفس ـهای کــه آیتــم را برداشــتید روی زمیــن و پشــت وســایلی کــه اینجاســت نیــز
یــک آیتــم بــه خوبــی مخفــی شــده اســت کــه فکــر میکنــم تیــر مگنــوم بــود و خیلــی شانســی آن را پیــدا کــردم .از
پلههــا بــاال برویــد و مســتقیم ادامــه دهیــد و درب را بــاز کــرده و وارد اتــاق شــوید .خــدا رو شــکر!! اتــاق ســیو اســت! از
قفس ـههای ســمت چــپ  SOLID FUELرا برداریــد و از ســمت دیگــر اتــاق  SHOTGUN SHELL x3را برداریــد.
همچنیــن میتوانیــد اینجــا از  Repair Kitروی " "Broken Handgunاســتفاده کنیــد (اگــر قبــا ایــن کار را نکردهایــد)
تــا  M19 HANDGUNرا بــه دســت آوریــد کــه قبــا گفتــه بــودم مــدل قویتــر کلــت خودتــان اســت ولــی خشــابش کمتــر
جــا میگیــرد .بــازی را ذخیــره کنیــد و آیتــم هایتــان را در صنــدوق مدیریــت کنیــد و پیشــنهاد میکنــم کــه مقــدار بیشــتری
مهمــات آتشانــداز بــا خــود برداریــد .اینجــا میتوانیــد  HANDGUN M19را نیــز بــا خــود برداریــد در کنــار شــات گان و
آتشانــداز .چــون اکنــون میدانــم اگــر طبــق راهنمــا آمــده باشــید تعــداد زیــادی تیــر معمولــی کلــت و حتــی تیــر قــوی
کلــت داریــد (اگــر ســاخته باشــید) و حــاال هــم کــه مــدل قویتــر کلــت را داریــم میتوانیــم بــه آن تکیــه کنیــم و ایــن گونــه
مهمــات شــات گان عزیزانمــان را بیشــتر حفــظ کنیــم .یادتــان نــرود کــه بــازی را ذخیــره کنیــد و بیــرون برویــد .در گوشــه ایــن
طبقــه از درون جعبــه آیتــم رنــدوم را برداریــد .ســپس مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد و در گوشــه دیگــر ایــن بخــش یــک
جعبــه دیگــر را بشــکنید و آیتــم را برداریــد .حــاال بایــد از ایــن طبقــه بپریــد پاییــن و بــه زمیــن برســید .ســپس از پلههــا بــاال
برویــد و  BATTERYرا برداریــد .جعبـهای کــه گوشــه ایــن منطقــه اســت مفیــد اســت ولــی جعبــه دیگــری کــه روی قفســه
اســت تلــه میباشــد .از دور تلــه را بترکانیــد و از نردیــک آن  HERBرا برداریــد .از پلههــا پاییــن برگردیــد و دو جعبـهای کــه
اینجــا هســتند نیــز بشــکنید و آیتــم برداریــد.
هــر وقــت آمــاده نبــرد هســتید و حســابی خــود را آمــاده کردیــد battery ،را در ایــن بخــش در دســتگاه قــرار دهیــد تــا بــه
قــول لــوکاس ،نبــرد " "Barn Fightآغــاز شــود کــه بایــد بــا یــک  FAT MOULDEDکــه قویتــر از انــواع عــادی و خیلــی هــم
بزرگتــر اســت بجنگیــد .میدانیــد مــن چطــور ایــن مبــارزه را راحــت تمــام کــردم .ایــن دشــمن مــدام از خــودش چیــزی
پرتــاب میکنــد و آســیبهای خیلــی زیــادی بــه شــما میزنــد و اصــا فرصــت نمیدهــد کــه درســت ببینیــد و شــلیک
کنیــد و  ...اینجــا بایــد دقیقــا دور وســایلی کــه در وســط ایــن بخــش اســت مــدام بچرخیــد و نشســته هــم باشــید کــه هــر
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چــه ایــن گنــده بــک تــف میکنــد بــه شــما نخــورد و وســایل ســپر شــود ولــی شــما از ایــن ســمت میتوانیــد قشــنگ بــا
کلــت مــدام بــه ســر او شــلیک کنیــد و ســعی کنیــد فقــط هــم بــه ســرش بزنیــد تــا تیــر هــدر ندهیــد .تــا میآیــد ســمتتان
شــما مــدام دوبــاره دور اینهــا بچرخیــد تــا او بایســتد و شــروع بــه تــف مالــی کنــد! شــما هــم کــه میچســبید بــه
وســایل و مینشــینید و شــروع بــه شــلیک بــه ســرش میکنیــد .همیــن رونــد را کــه طــی کنیــد بــا کمتریــن آســیب و
درد ســر نهایتــا میتوانیــد ایــن خیکــی را بکشــید!
بعــد از نبــرد ،ســوار آسانســور شــوید و بــاال برویــد تــا درب بــاز شــود و از آسانســور خــارج شــوید .جلــو برویــد و وارد اتاقــی
کــه میبینیــد شــوید .اینجــا کســی شــما را تهدیــد نمیکنــد و خطــری نیســت .اینجــا از جلویتــان  SUPPLEMENTSو
از ســمت راســت اتــاق  CHEM FLUIDرا برداریــد .حــاال برویــد نزدیــک جســد و یادداشــتی کــه اینجاســت را بخوانیــد و
عــددی کــه میبینیــد را حفــظ کنیــد کــه همــان پســوورد دربــی اســت کــه قبــا لــوکاس چنــد بــار بــه مــا اشــتباه گفــت
(بــرای مــن  ۱۴۰۸بــود) .از اتــاق بیــرون برویــد و حتمــا از روی قفســه  ANTIQUE COIN 14/18را برداریــد .حــاال دکمــه
را بزنیــد تــا پلههــا پاییــن بیایــد .ایــن پلههــا دقیقــا میرســد کــه بــه همــان درب قفــل کــه پســوورد میخواســت (دم
ســازندهها گــرم بــا ایــن مســیر ســازی بــه هــم پیوســته و زنــده کــردن یــاد اویلهــای قدیمــی) .برویــد جلــو پســوورد را
بزنیــد تــا درب بــاز شــود ولــی لــوکاس نمیگــذارد کــه وارد اتــاق شــوید مگــر ایــن کــه کل وســایل و لوازمــی کــه داریــد
را درون صندوقــی کــه اینجاســت بگذاریــد! ایــن کار را انجــام دهیــد و کل آیتمهــا را خالــی کنیــد .حــاال وارد درب شــوید.
وااااای خــدای مــن!! میدانیــد کجــا هســتیم؟ دقیقــا در اول بخشــی کــه نــوار مرگبــار  "Happy Birthdayرا دیدیــم
و سرنوشــت آن بیچــاره را ...حــاال خودمــان اینجاییــم ...لــوکاس میخواهــد دقیقــا همــان کار را بــا مــا انجــام دهــد و
میخواهــد همــان مســیر را طــی کنیــم تــا نهایتــا بــه فنــا برویــم و زنــده زنــده بســوزیم .امــا کــور خوانــده اســت .برخــاف
آن بیچــاره قبلــی ،مــا فیلــم ایــن بخــش را دیــده ایــم و میتوانیــم کلــی از مســیر را جلــو بیافتیــم .شــمع را برداریــد و برویــد
بــه اتــاق کیــک .مثــل قبــا لــوکاس بــازی را معرفــی میکنــد .حــاال بــا شــمع برویــد دم اجــاق گاز و چندیــن بــار بزنیــد تــا گاز
روشــن شــود و بــا شــمع برویــد طنــاب درب اتــاق پــر از بادکنــک را بســوزانید و وارد شــوید .امــا اینجــا فــرق مــا ایــن اســت
کــه مــا همیــن االن پســوورد درب را میدانیــم و روی درب " "LOSERرا بزنیــد تــا بــاز شــود و  VALVEرا برداریــد .برویــد اتــاق
کیــک و آب را قطــع کنیــد .دبوبــاره برویــد شــمع را روشــن کنیــد و بیاییــد بگذاریــد روی کیــک ...بــاز هــم میدانیــد فــرق مــا
بــا آن بدبخــت کــه ســوخت چیســت؟ او مجبــور بــود بــرای حــل پــازل از روی بشــکه آیتــم را بــردارد و ســبب میشــد تــا
مــاده قابــل اشــتعال از درون بشــکه کــف زمیــن پخــش شــود و وقتــی کیــک منفجــر شــد همــه جــا بــه آتــش کشــیده شــد
و جزغالــه گردیــد ،ولــی مــا چــون پســوورد  LOSERرا بلــد بودیــم اصــا کاری بــه بشــکه نداشــته ایــم و چیــزی نیســت کــف
زمیــن کــه وقتــی کیــک میترکــد ،بســوزد و آتــش بگیــرد (یعنــی هــر کــس بگویــد ســازندگان ایــن بــازی نابغــه نیســتند
واقعــا زیــاد درک هنــری نــدارد و یــا کال ایــن را بــازی نکــرده و الکــی میگیــد بــد اســت ...مگــر از ایــن هوشــمندانهتر و
قشــنگتر هــم میشــود؟).
فاتحــه لــوکاس را بدجــوری خواندیــم .او دیوانــه میشــود و عصبانــی اســت و ســعی میکنــد یــک بمــب بیانــدازد داخــل
اتــاق مــا .کاری کــه بایــد بکنیــم ایــن اســت کــه ســریعا بمــب را برداریــم و برویــم نزدیــک دیــوار کنــار بشــکه کــه روی دیــوار
شکســتگی و تــرک میبینیــم بگذاریــم و بــه ایــن ترتیــب وقتــی بمــب میترکــد دیــوار میشــکند و یــک راه جدیــد بــرای
مــا بــاز میشــود .مســیر را دنبــال کنیــد و میبینیــد کــه بــه " "Control Roomمیرســیم و واضــح اســت کــه لــوکاس کال
از اینجــا داشــته همــه رونــد پــازل را کنتــرل میکــرده و صندلــی اش هنــوز دارد میچرخــد امــا در رفتــه اســت .تلویزیــون
اینجــا را بــرای دیــدن یــک صحنــه تماشــا کنیــد و زوئــی بــه شــما میگویــد کــه بایــد حــاال کجــا برویــد.
•ماموریت زیرشاخه :نزد زوئی و میا در  boat houseبروید
خـ�ب حـ�اال دقیقـ�ا همیـ�ن جـ�ا بـ�ازی ر ا ســیو کنیــد چــون اینجــا میتوانیــد تروفــی بگیریــد .بعــد از ســیو بــازی ایتــم �D-SE
 RIES HEADو نقشــه  TESTING AREA MAPرا برداریــد .همچنیــن اینجــا بــه جعبــه آیتمهــا نیــز مثــل همیشــه
دسترســی داریــد و میتوانیــد خــود را مجهــز کنیــد و ایتمهــای اضافــه را بگذاریــد و  ...بهتــر اســت کــه االن یــک بــار دیگــر
بــازی را ســیو کنیــد چــون اینجــا میتوانیــد یــک تروفــی بگیریــد و شــاید بعــدش بخواهیــد دوبــاره از ســو بیاییــد.
•شــما میتوانیــد تقریبــا بــه آســانی تروفــی برنــز « ”۱st Place at the Science Fairرا در اینجــا دریاقــت نماییــد.
ایــن تروفــی بــرای خلــق تمــام آیتمهــای ممکــن کــه در آنهــا  Chem Fluidیــا  Strong Chem Fluidوجــود دارد داده
میشــود .یعنــی همــه ایتــم هایــی کــه بــا اینهــا خلــق میشــوند را ســاخته باشــید .بــا برداشــتن دومیــن
آیتــم " "Supplementsکــه قبلتــر بــه دســت اوردیــم اکنــون میتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم .البتــه مــن در
اینجــا فــرض میکنــم کــه شــما طبــق راهنمــا آمدهایــد و یــا خودتــان همــه آیتمهــای ممکــن را طبــق ترکیباتــی کــه
مــن تــا حــاال در بــازی نوشــته ام ترکیــب کــرده و ســاختهاید .بــای را کــه ســیو کردهایــد پــس شــروع کنیــد و مــدام
آیتــم هایــی کــه بــا دو مــاده گفتــه میشــود ترکیــب کــرد و ســاخت را بســازید و بــاز از ســیو بیاییــد و انجــام دهیــد
تــا همــه احتمــاالت دارای  Chem Fluidیــا  Strong Chem Fluidســاخته شــود و تروفــی را بگیریــد .حــاال برگردیــد
بــه ســیو قبلــی تــان قبــل از انجــام ایــن کارهــا ،در حالــی کــه یــک تروفــی را گرفتهایــد.
حواســتان باشــد کــه ایتــم  CRANKرا بــا خــود حتمــا ببریــد .از درب کــه خــارج شــدید حــدودا تــا وسـطهای راهــرو برویــد و
ســپس بایســتید ۱۸۰ .درجــه برگردیــد و میتوانیــد  MR. EVERYWHERE 14/20را ببینیــد و بشــکنید.ای کلــک هــا!!
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مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه فضــای آزاد برســید .ســمت راســتتان را چــک کنیــد و  SHOTGUN SHELL x6را برداریــد.
چــه دســت و دلبــازی هــا!! خبــری اســت؟ باســی در راه اســت؟ بــه قســمت بعــدی برویــد و دوبــاره ســمت راســت را
چــک کنیــد و  HANDGUN AMMO x10را برداریــد .بــه جــان خــودم ســام گــرگ بــی طمــع نیســت!! البتــه حــق هــم
داره از وقتــی گــرگ آ اس روم رو پوشــوندن!! اینجــا از  crankاســتفاده کنیــد تــا یــک پلتفــرم بــاال ببایــد و بتوانیــد رد شــوید.
مســتقیم برویــد و ســپس بــه ســمت راســت بپیچیــد (ســمت چــپ بــن بســت اســت) .داخــل خانـهای کــه ســمت راســت
میبینیــد شــوید و جعبههــای اینجــا را بشــکنید و آیتــم را برداریــد و همیــن طــور  CHEM FLUIDرا از روی قفســه
برداریــد .در ســمت چــپ ایــن اتــاق هــم اون زیــر میرهــا و روی زمیــن پشــت تــور ،یکــی قایــم شــده اســت کــه کســی
نیســت جــز «پانزدهمیــن مرتیکــه هرجایــی» ،ببخشــید  MR. EVERYWHERE 15/20کــه بزنیــد و بشــکنید!
حــاال دوبــاره برگردیــد و خــارج شــوید و مســیر را از خانــه ادامــه دهیــد و روی زمیــن ســمت در چــپ جعبــه هــاMAG ۴۴ ،
 AMMO x1را برداریــد .اینجــا درســت وقتــی کــه دوبــاره از  crankاســتفاده کردیــد تــا پــل آن ســمت را بــاال بیاوریــد ،بــه
حالــت مبــارزه وارد شــوید .االن بایــد برگردیــم بــه جایــی کــه اول ایــن بخــش گفتیــم بــه چــپ نرویــد چــون بــن بســت اســت.
زیــرا حــاال پلــش را بــاال آورده ایــم و راهــش بــاز شــده اســت .در مســیر برگشــت همــان ابتــدا یــک Four-Legged Molded
بــه شــما حملــه میکنــد .خیلــی خیلــی ســریع بــا شــات گان کار ایــن را بســازید و حرکــت کنیــد بــه ســمت برگشــت۴ .
عــدد  MOLDEDهــم دارنــد از جایــی کــه وارد ایــن بخــش شــدیم بــه ســمت مــا حرکــت میکننــد کــه اگــر ســریع بدویــد و
بــه ســمت پــل حرکــت کنیــد ،قبــل از ایــن کــه در تقاطــع بــه آنهــا بخوریــم یــا بدتــر از آن ،آنهــا وارد مســیر مــا شــوند ،فــرار
کــرده و بــه مســیر پــل برویــم و تیــر حــرام نکنیــم .در مســیر یــک  Four-Legged Moldedدیگــر هــم میآیــد کــه کارشــس
را بــا شــاتگان بســازید و ریلــود کنیــد چــون بالفاصلــه بعــد از رد شــدن از پــل ،یــک  Moldedدیگــر هــم پاییــن میپــرد کــه
یــک شــاتگان حــرام ســرش کنیــد و زود بدویــد و وارد درب شــوید تــا از مبــارزه بــا  ۴تــای پشــت ســرمان راحــت شــویم .در
واقــع فقــط  ۲نــوع چهارپــا و یــک معمولــی را کشــتیم.
بــه بــه! اینجــا کــه آمدیــم اتــاق ســیو اســت .ســمت راســتتان جعبههــا را بشــکنید و همیــن طــور  GUNPOWDERرا
برداریــد .نزدیــک دســتگاه ســیو  PSYCHOSTIMULANTSو از ســمت چــپ آن FLAME ROUND x3 ،را نیــز برداریــد.
در گوشــه ســمت چــپ اتــاق هــم میتوانیــد  HERBو  SHOTGUN SHELL x10را برداریــد .در بخــش بــاالی دســتگاه
ســیو  CHEM FLUIDو  STRONG CHEM FLUIDو  SEPERATING AGENTرا برداریــد! کــف کردهایــد نــه؟ چقــدر
آیتــم! حتمــا باســی چیــزی در راه اســت .توصیــه میکنــم حتمــا شــات گان و کلتتــان را همــراه برداریــد بــا گلولــه زیــاد و
اگــر خواســتید میتوانیــد نارنجکانــداز را هــم بــرای محکــم کاری داشــته باشــید ولــی خــب مــن بــدون ایــن ســاح بــاس
را دو بــار کشــتم تنهــا بــا کلــت و شــات گان.
همــه آمــاده ســازی هایتــان را بکنیــد و خــود را مجهــز نماییــد و دو آیتــم " "D-SERIES ARM" and the "D-SERIES HEADرا
هــم بــا خــود برداریــد و ســپس حتمــا حتمــا بــازی را ذخیــره نماییــد .حــاال از پلههــا بــاال برویــد .میبینیــد کــه میــا و زوئــی
هــر دو بســته شــدهاند .برویــد میــا را آزاد کنیــد و ســپس زوئــی را نیــز آزاد نماییــد .او آیتمهــا را از شــما میخواهــد و ۲
عــدد ســرم بــا آنهــا میســازد کــه میتوانــد هــم خــود و هــم میــا را درمــان نمایــد .امــا قبــل از ایــن کــه بتواننــد اســتفاده
کننــد ،ناگهــان اتــاق میترکــد و یــک هیــوال وارد میشــود و میپریــم درون بــاس فایــت .حــاال بــاس کیســت؟ای داد
بیــداد! جــک کــه هنــوز نمــرده اســت! مســخره اســت دیگــر بابــا! او کامــا جهــش یافتــه و تبدیــل یــه یــک هیــوالی غــول
پیکــر و مخــوف شــده اســت کــه مــا را میانــدازد در یــک اتــاق کــه بــا او مبــارزه کنیــم.

باس فایت MUTATED JACK
برخــاف بــاس قبلــی ایــن بــار بــه شــما پیشــنهاد میکنــم کــه قبــل از شــروع مبــارزه همــه آیتمهــای اتــاق را جمــع آوری
کنیــد .زیــرا اگــر مبــارزه طوالنــی شــود ممکــن اســت دسترســیمان را بــه ایــن آیتمهــا بعــد نبــرد از دســت بدهیــم .ابتــدا
بگذاریــد تــا در مــورد ایــن منطقـهای کــه هســتیم صحبــت کنیــم .در ایــن اتــاق یــک بخــش همکــف کــه در آن هســتید و یــک
طبقــه باالتــر وجــود دارد .طبقــه بــاال شــامل بخشهــای باریکــی اســت کــه بــه دو گوشــه ختــم میشــود .طبقــه پاییــن
هــم کــه یــک اتــاق کامــل اســت و بــه همــه جــای آن و  ۴گوشــه اش و آیتمهــا دسترســی داریــد.
بســیار خــب .برویــم ســراغ جمــع کــردن آیتــم هــا .آیتمهــای طبقــه بــاال کــه خیلــی راحــت و مشــخص هســتند و پیــدا
کردنشــان راحــت اســت و اول بــه ســراغ آنهــا میرویــم .بــه طبقــه بــاال برویــد .در گوشــه جنوبــی اتــاق جایــی کــه مبــارزه
را شــروع کردیــم ،دو جعبــه هســتند کــه بهتــر اســت بــی خیالشــان شــوید و برویــد بــه ســمت گوشــه شــمالی اتــاق تــا
از ضربــات افقــی بــاس جاخالــی دهیــم .در ایــن گوشــه شــمالی SHOTGUN SHELL x10 ،و  FIRST AID MEDرا
برداریــد و جعبــه را بشــکنید .حــاال میتوانیــد زود برگردیــد و دو جعبــه قبلــی را هــم بشــکنید و ســپس بپریــد پاییــن .اینجــا
بایــد ســرع بــه هــر گوشــه اتــاق ســرک بکشــیم و آیتــم هایــش را برداریــم .بــه گوشــه جنوبــی برویــد و HANDGUN
 AMMO x20را برداریــد .در گوشــه شــمال شــرقی یــک جعبــه اســت کــه میتوانیــد بشــکنید .در گوشــه جنــوب غربــی
اتــاق یــک جعبــه و  SHOTGUN SHELL x10قــرار دارنــد .ســرانجام در گوشــه شــمالی نیــز یــک جعبــه دیگــر قــرار دارد.
کلــی آیتــم برداشــتیم کــه میتواننــد بســیار کمــک کننــد و همــان  ۲۰تیــر شــات گان خودشــان یــک دنیــا هســتند کــه
همیــن  ۲۰تــا کفایــت میکنــد بــرای کشــتن بــاس.
حــاال وقــت مبــارزه جــدی بــا جــک اســت .ایــن مبــارزه بــه معنــای واقعــی یــک بــاس فایــت " "old schoolاســت کــه جذابیــت
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خــودش را دارد .جــک روی بدنــش  ۸نقطــه ضعیــف دارد کــه مثــل یــک چشــم بــزرگ هســتند و حتمــا چندتایشــان را تــا
همیــن االن دیدهایــد .بگذاریــد تــا بگویــم دقیقــا کجاهــا ایــن  ۸چشــم قــرار دارنــد .روی صــورت ،روی دم ،روی پشــت
بــاس (پشــت جهــش یافتــه) ،روی بــازوی چــپ ،روی بــازوی راســت ،در ســمت راســت بــدن ،روی شــکم و نهایتــا زیــر
دم میتوانیــد ایــن نقــاظ را پیــدا کنیــد .بــا شــات گان و کلــت بــه آنهایــی کــه میبینیــد شــلیک کنیــد و گاهــا از نردبــان
بــاال برویــد تــا جــک نیــز بخواهــد بــاال بیایــد برخــی نقاطــی کــه دیدنشــان ســختتر اســت پیــدا میشــوند و میتوانیــد
شــلیک کنیــد .همچنیــن خــوب اســت گاهــی بــاال بیاییــد و بگذاریــد بــاس هــم بــاال بیایــد و ســریعا شــما پاییــن بپریــد تــا
مثــا بتوانیــد نقطــه زیــر دم و شــکم و  ..را پیــدا کنیــد و بزنیــد .معمــوال هــر چشــم بــا دو تیــر شــاتگان از بیــن میرود .بــرای
حملههــای جــک ،وقتــی کــه او ضربــات افقــی میزنــد کــه بیشــترین ضربــه اش هــم هســت ،بایــد بــا دســتتان دفــاع
کنیــد زیــرا قابــل جاخالــی دادن نیســتند .البتــه اگــر از قبــل زدن وی شــروع بــه دویــدن کــرده باشــید میتوانیــد از آنهــا
فــرار کنیــد و دور شــوید .وقتــی هــم کــه او از دهانــش چیــزی بــه ســمت شــما تــف میکنــد بایــد بــا چــپ و راســت رفتــن
جاخالــی دهیــد .حملــه دیگــر وی هــم کوبیــدن مشــتش بــه روی شماســت .بــرای نخــوردن ایــن ضربــه« ،مــدام دویــدن»
بهتریــن کار اســت و بهتریــن شــانس را بــرای جاخالــی دادن بــا دویــدن مــداوم داریــد.
وقتــی هــم شــما پاییــن باشــید و او بــاال ،گاهــا تــا نصفــه بدنــش بــه پاییــن آویــزان میشــود و ســعی میکنــد کــه بــا
مشــت شــما را بزنــد .اگــر ســرش در ایــن هنــگام پاییــن بــود یعنــی میخواهــد تــف پرتــاب کنــد .مــدام از ایــن ضربــات فــرار
کنیــد و ســریعا بــا شــات گان و کلــت بــه چشـمها ضربــه بزنیــد .وقتــی کــه هــر  ۸چشــم را از بیــن بردیــد ،جــک بــه درون
آب میافتــد و ناپدیــد میشــود .میدانــم کــه میدانیــد هنــوز همــه ماجــرا تمــام نشــده اســت .او ناگهــان میآیــد و
شــما را میگیــرد و تنهــا کاری کــه بایــد اینجــا بکنیــد ایــن اســت کــه مــدام بــا شــات گان بــه صورتــش شــلیک کنیــد .وقتــی
میخواهــد بــا مشــتش بــه روی شــما بکوبــد ســریعا بدویــد و برویــد بــه منطقــه زیــر او .مــدام بــه صورتــش شــلیک کنیــد تــا
کار تمــام شــود .ســپس زوئــی میآیــد نزدیــک درب اتــاق و وقتــی میخواهیــم بــه ســمت او برویــم ،دوبــاره جــک لعنتــی
ظاهــر میشــود و مــا را در مشــتش میگیــرد .گنــدش را در آوردنــد دیگــر .تنهــا کاری کــه اینجــا از دســتتان بــر میآیــد و
چــارهای هــم غیــر از انجــام آن نداریــد و بایــد طبــق رونــد بــازی آن را انجــام دهیــد ایــن اســت کــه یکــی از ســرمها را بــه
جــک تزریــق کنیــد و در همیــن حــال داریــد فکــر میکنیــد کــه پــس حــاال یــک ســرم باقیمانــده بــرای ســوئی اســت یــا میــا.
•ادامه بازی
بعــد از بــاس فایــت میتوانیــد دو جعبــه را برداشــتن آیتــم بشــکنید .ســپس دنبــال زوئــی برویــد بــه منطقــه بیــرون و لــب
رودخانــه کــه میــا و زوئــی آنجــا هســتند .صحن ـهای میبینیــد و ســپس بایــد مهــم تریــن انتخــاب خــود را در بــازی انجــام
دهیــد .بــرای زدن ســرم و درمــان شــدن ،زوئــی را انتخــاب میکنیــد یــا میــا را؟
بگذاریــد ایــن طــور بگویــم کــه هیــچ کــدام از اینهــا کامــا تصمیــم درســت یــا غلطــی نیســتند ولــی بــا توجــه بــه رونــد
بــازی و پایانهــا بــه نظــر میرســد کــه خــود بــازی نجــات میــا را حــاال بــه هــر دلیلــی پایــان خــوب فــرض کــرده اســت.
شــاید چــون از اول بــرای همیــن کار آمــده بودیــم ،ولــی خــب زوئــی هــم خیلــی کمــک کــرد .هــر کــدام از ایــن انتخابهــا در
پایــان تروفــی خــود را دارنــد .یــک فــرق تقریبــا بزرگــی کــه بیــن ایــن انتخابهــا هســت آن اســت کــه اگــر زوئــی را انتخــاب
کنیــد بعــدا در بــازی یــک مبــارزه اضافــی نســبت بــه وقتــی میــا را انتخــاب کنیــد خواهیــد داشــت .بــه هــر شــکل انتخــاب
خــود را بکنیــد و صحن ـهای را میبینیــد و ســوار قایــق میشــوید و بــه ســمت مــرداب میرویــد.
•در اینجا تروفی برنز " "You Better Start Runningرا برای فرار از خانه بیکرها میگیرید.

THE TANKER
چــه زوئــی را انتخــاب کــرده باشــید و چــه میــا ،شــما در نقــش میــا بیــدار خواهیــد شــد و تنهــا نیــز هســتید .پــس بایــد
اتــان را پیــدا کنیــم.
•ماموریت :اتان را پیدا کنید
مســیر شــیب دار را بــاال برویــد و ســپس بپریــد پاییــن بــه درون کشــتی .جلوتــر یــک فــرد را میبینیــد کــه وقتــی جلــو
میرویــد میبینیــد اتــان اســت و ســعی میکنیــد کــه او را بــه هــوش آوریــد ولــی زود بــدن ناپدیــد میشــود .جلــو برویــد
و ســمت چــپ از شــیب بــاال رفتــه و بــه ســمت درب برویــد .درب را بــاز کــرده و جلوتــر پاییــن بــه داخــل کشــتی بپریــد.
وقتــی وارد کشــتی میشــوید یــک مقــدار حــس و حــال " "Resident Evil Revelationsبــه شــما دســت میدهــد .ایــن
طــور نیســت؟ بــه ســمت جلــو برویــد و خیلــی زود یــک فلــش بــک خواهیــد دیــد .از پلههــا بــاال برویــد و وارد یــک اتــاق
بــزرگ شــوید .کشــوی ســمت چــپ اینجــا خالــی اســت .بــه ســمت درب دیگــر برویــد و یــک فلــش بــک دیگــر خواهیــد
دیــد .همــان طــور کــه در فلــش بــک دیــد بــه ماننــد خدمــه کشــتی بــه درون دریچــه بپریــد .مســیر را دنبــال کنیــد تــا بــه
یــک تقاطــع برســید .بــه ســمت راســت برویــد و در انتتهــای بــن بســت بــه ســمت چــپ نــگاه کنیــد تــا ANTIQUE COIN
 15/18را برداریــد.
حــاال برگردیــد و مســیر دیگــر را برویــد و بپریــد پاییــن .اینجــا ســمت راســتتان بــن بســت اســت .مســیر را ادامــه دهیــد تــا
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وقتــی کــه یــک درب ببینیــد .وارد شــوید و داخــل کمــد ایــن اتــاق را بررســی کنیــد .بخــش اول لیســت کارکنــان کشــتی و
یــک پیــام روی دیــوار میبینیــد .اتــاق بعــدی هــم یــک کمــد دارد کــه میتوانیــد بــاز کنیــد ولــی خالــی اســت .یــک پیــام
ترســناک دیگــر روی دیــوار میبینیــد .خــارج شــوید و مســیر را ادامــه دهیــد و ســمت چــپ از پلههــا بــاال برویــد تــا یــک
فلــش بــک دیگــر ببینیــد .دختــرک را دنبــال کنیــد و نهایتــا بایــد از یــک نردبــان بــاال برویــد و بپریــد درون بخشــی آب گرفتــه.
تــا پریدیــد پاییــن باســتید و بــه ســمت چپتــان نــگاه کنیــد و نزدیــک دیــوار و کمــی عقبتــر میتوانیــد ANTIQUE COIN
 18/16را برداریــد کــه مخفــی تریــن ســکه بــازی اســت .از نردبــان دیگــر بــاال برویــد تــا یــک صحنــه دیگــر از دختربچــه
ببینیــد .او را دنبــال کنیــد تــا جایــی کــه میبینیــد او درب را پشــت ســرش میبنــدد و آن را فاســد میکنــد تــا نتوانیــد
واردش شــوید .ســمت چــپ درب یــک جعبــه فیــوز اســت ولــی بایــد فیــوز را پیــدا کنیــم.
یــک  Moldedچهــار پــا در ایــن منطقــه پرســه میزنــد و حواســتان باشــد .اوضــاع دارد جــدی میشــود .وارد درب نزدیکتــان
در ســمت راســت پلههــا شــوید و یــک جعبــه میبینیــد کــه نمیتوانیــم بــازش کنیــم و نزدیکــش هــم  HERBرا برداریــد.
بــه ســمت شــرق رفتــه و وارد دیگــر اتــاق شــوید .ســمت راســتتان  CHEM FLUIDرا برداریــد و توجهتــان در عقــب
اتــاق بــه یــک نقطــه درخشــان روی دیــوار جلــب میشــود .اگــر بــه ســمت آن برویــد یــک  Moldedبیــرون خواهــد آمــد.
میتوانیـ�د برگردیـ�د عقـ�ب و دشـ�من را دنبـ�ال خـ�ود دور میـ�ز بکشـ�ید تـ�ا بچرخـ�د و شـ�ما بدویـ�د بـ�ه سـ�مت دیـ�وار  و �GEN
 ERAL PURPOSE FUSEرا برداریــد .برگردیــد و بیــرون برویــد و زود درب را ببینیــد تــا دشــمن در اتــاق گیــر بیافتــد .از
فیــوز روی دربــی کــه الزم بــود اســتفاده کنیــد تــا بــه دنبــال  Evieبرویــم .حــاال در راه پلههــای طبقاتــی کشــتی هســتیم.
بــه طبقــه ســوم برویــد و مســیر را دنبــال کنیــد .دختــرک شــما را بــه یــک اتــاق ماننــد اتــاق کنتــرل میبــرد و میخواهــد
بنشــینید روی صندلــی و نــواری را تماشــا کنیــد .نــوار  OLD VIDEOTAPEرا برداریــد و اجــرا کنیــد.
•در اینجــا اگــر طبــق راهنمــا آمــده باشــید تروفــی برنــز " "Be Kind, Please Rewindرا بــرای تماشــا
کــردن همــه نوارهــای بــازی در یــک بــار بــازی کــردن دریافــت میکنیــد .یعنــی  ۳نــوار.

نوار OLD VIDEOTAPE
در نــوار ویدئویــی هــم در نقــش میــا هســتید کــه اکنــون ســر کار اســت و دارد بــا همــکارش آلــن صحبــت میکنــد.
گویــا  Evieبــه شــکلی آزاد شــده اســت و بایــد او را پیــدا کننــد.
•ماموریت Eveline :را پیدا کنید
وقتــی کنتــرل میــا را دســت گرفتیــد اتاقــی کــه در آن هســتید را بگردیــد تــا  ORDERSو MACHINE GUN AMMO x60
را پیــدا کنیــد .در ایــن ویدئــو و در مبارزاتــش معمــوال خیلــی بیشــتر از حــد نیــاز تیــر و مهمــات داریــم .از درب خــارج شــوید
و بــه ســمت جنــوب برویــد .در ایــن راهــروی جنوبــی آسانســور را میبینیــد کــه بعــدا از آن اســتفاده خواهیــم کــرد .وارد
درب بعــدی شــوید و  SUPPLEMENTSو  HERBرا در " "Crew Roomبرداریــد .یــک جعبــه هــم اینجاســت کــه قفل اســت
و یادتــان باشــد .از اتــاق بیــرون برویــد دربــی کــه در شــمال اینجاســت قفــل اســت و بغلــش هــم یــک جعبــه قفــل دیگــر
اســت کــه بــاز هــم بــه خاطــر داشــته باشــید.
حــاال وارد دیگــر دربهــای شــمالی شــوید و وقتــی وارد میشــوید بــازی بــه شــما میگویــد کــه او نزدیــک اســت .اینجــا
میتوانیــد از ســمت چــپ  MACHINE GUN AMMO x40را برداریــد .حــاال بــه جــای ایــن کــه خــم شــوید و از دریچــه
اینجــا وارد اتــاق بعــدی شــوید بــه ســمت راســت همیــن اتــاق برویــد و  SUPPLEMENTSرا برداریــد و ســپس از دربــی کــه
اینجاســت وارد اتــاق دیگــر شــوید و  MACHINE GUN AMMO x60را برداریــد .برگردیــد بــه اتــاق قبــل و از دریچ ـهای
کــه گفتیــم خــم شــوید و وارد اتــاق بعــدی شــوید تــا مقــداری از قــدرت  Evieرا ببینیــد .میــا بــه آلــن گــزارش میدهــد
و جســتجو ادامــه مییابــد .از درون ســینک  HERBرا برداریــد و برگردیــد عقــب درون راهــروی اصلــی .بــه ســمت چــپ
بپیچیــد و  Moldedرا بکشــید و ســپس برگردیــد بــه کنــار آسانســوری کــه قبلتــر گفتیــم .آسانســور را بزنیــد ولــی مراقــب
باشــید زیــرا تــا وارد شــوید یــک  Moldedاز ســقف میافتــد .او را بکشــید و بــه طبقــه " "S2برویــد.
مســیر را دنبــال کنیــد و یــک  Moldedرا از پــای در اوریــد و بعــد از او در بخشــی کــه تانکــر آب اســت  HERBرا برداریــد و
از روی پالتهــا هــم  MACHINE GUN AMMO x40را برداریــد .یــک دشــمن دســت تیغــهای در اتــاق بعــدی اســت.
پــس مراقــب باشــید و وارد شــوید و کارش را بســازید .بــه درب ســمت راســت کــه ققــل اســت توجــه کنیــد و بــه ســمت
انتهــای راهــرو برویــد تــا یــک تجهیــزات جدیــد پیــدا کنیــد بــه نــام  REMOTE BOMB x2کــه آن را برداریــد .حــاال بــا اینهــا
یــک تروفــی هســت کــه میتوانیــد بگیریــد.
•شــما میتوانیــد تروفــی برنــز " "That's a Spicy Meat-a-ballرا دریافــت نماییــد اگــر بتوانیــد یــک ریمــوت بمــب را
بــه یــک دشــمن وصــل کنیــد .میتوانیــد بالفاصلــه بعــد از گرفتــن ایــن بمبهــا ایــن کار را در اتــاق بعــدی انجــام
دهیــد .بــه اتــاق وارد شــوید و بگذاریــد تــا  Moldedپاییــن بیایــد .صبــر کنیــد تــا او ناگهــان بــه ســمت شــما بــدود و
اجــازه دهیــد شــما را بگیــرد .شــما بــه زمیــن میافتیــد ولــی در همیــن حــال اگــر خیلــی ســریع ریمــوت بمــب را
مجهــز کنیــد میتوانیــد آن را بــه صــورت هیــوال بچســبانید تــا بترکــد و چنــد ثانیــه بعــد تروفــی را بگیریــد.
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بعــد از کشــتن ایــن دشــمن در ســمت چــپ دنبــال  MACHINE GUN AMMO x40بگردیــد و تنهــا مســیری را که هســت
دنبــال کنیــد تــا بــه یــک درب قفــل در ســمت راســت برســید .از اینجــا بــه آلــن زنــگ میزنیــد و بعــد از آن در گوشــه
انتهایــی ایــن بخــش  CHEM FLUIDرا برداریــد و وارد تنهــا اتــاق غیــر از اتــاق قفــل شــوید .در اینجــا میتوانیــد یــک درب را
بــاز کنیــد و از آن  CORROSIVE x3را برداریــد .میدانیــد اینهــا بــه چــه درد میخورنــد؟ اینهــا خورنــده هســتند و تمــام
آن قفــل هایــی کــه قبــا روی جعبههــا و دربهــا دیــده ایــم بــاز میکننــد.
پــس چنــد قــدم برگردیــد عقــب و از یکــی از اینهــا روی درب اســتفاده کنیــد .دقــت کنیــد کــه اکنــون اگــر میخواهیــد
میتوانیــد بــه اتــاق قفــل قبلــی کــه کمــی عقبتــر بــود برگشــته و آن را بــاز نماییــد و MACHINE GUN AMMO x60
و  HERBو  REMOTE BOMB x2و تــازه یــک  CORROSIVEدیگــر را برداریــد .برگردیــد بــه اتــاق اصلــی کــه بــازش
کردیــم و وارد شــوید و بــه ســمت جلــو برویــد .در اینجــا چندیــن ســکانس از صداهــا میشــنوید .دور اتــاق را بزنیــد و خــارج
شــوید Evie .دارد بــا مــا بــازی میکنــد .وقتــی خــارج میشــوید بــه آلــن زنــگ میزنیــد و حــاال بایــد مســیری کــه آمــده
بودیــم را برگردیــم ولــی چنــد نبــرد در راه اســت.
در اتاقــی کــه پلــه دارد دو عــدد  Moldedنزدیــک هــم هســتند کــه از ریمــوت بمــب اســتفاده کنیــد .در راهــرر یــک
عــدد  Moldedدیگــر میبینیــد کــه آن را نیــز بکشــید .بعــد از آن  ۲عــدد  Moldedدیگــر میبینیــد کــه بــاز هــم از بمــب
اســتفاده کنیــد تــا ضعیــف شــوند و کارشــان را بســازید .در آسانســور  Evieبــاز هــم مــا را مجبــور میکنــد صبــر کنیــم ولــی
باالخــره آسانســور آزاد میشــود و بــا آن قــرار اســت بــه طبقــه ســوم برویــد .امــا بــه آنجــا نمیرســیم! وقتــی کنتــرل
میــا را دوبــاره بــه دســت گرفتیــد از لبــه آسانســور بــاال برویــد و میتوانیــد برویــد بــه اتــاق آلــن ســری بزنیــد ولــی او رفتــه
اســت .در اتــاق  Crew Roomکــه قبــا بودیــم از  corrosiveروی جعبــه قفــل اســتفاده کنیــد و  REMOTE BOMB x2را
برداریــد .بیــرون برویــد و یــک  Moldedمیبینیــد کــه بــا بمــب ضعیفــش کنیــد و او را بــا شــلیک بترکانیــد .در شــمال راهــرو
کــه قبــا گفتــه بودیــم یــک درب قفــل و کنــارش هــم یــک جعبــه قفــل اســت میتوانیــد از یــک  corrosiveدیگــر روی جعبــه
قفــل اســتفاده کنیــد و  REMOTE BOMB x2را برداریــد.
واراد اتــاق باالتــر در راهــروی شــمالی شــوید و ســپس وارد اتــاق ســمت راســت شــوید و در گوشــه راســت ایــن اتــاق
میتوانیــد خودتــان را بــاال بکشــید و از محــل پنجــره ماننــد ،بپریــد پاییــن تــا درب قفــل راهــرو را رد کــرده باشــید .حــاال
جلوتــر وارد درب راه پلههــای کشــتی شــوید و از پلــه بــه طبقــه ســوم برویــد .جلــو برویــد تــا صحن ـهای را بــا آلــن ببینیــد.
وقتــی کــه از صحنــه قبلــی بــه هــوش آمدیــد جلــو برویــد و بــا کامپیوتــر تعامــل کنیــد تــا یــک پیــام بفرســتید .میدانیــد
کــدام پیــام؟ همــان پیامــی کــه اتــان در ابتــدا از میــا دیــد و دنبالــش آمــد .کمــی جلــو برویــد تــا صحن ـهای ببینیــد و ویدئــو
تمــام شــود.
•ادامه بازی:
بعد از تمام شدن نوار ویدئو یک صحنه میبینید .بعد از آن میتوانید اینجا بازی را سیو کنید.
بعــد از ذخیــره بــازی از درب شــرقی اتــاق وارد اتــاق دیگــر شــوید و از کابینــت چــپ  CHEM FLUIDرا برداریــد و ســپس
مســتقیم بــه ســمت آسانســور برویــد .اسانســور را بــاز کــرده و دریچــه را بررســی کنیــد تــا بفهمیــم کــه نیــاز بــه ابــزاری
داریــم .بــاال رفتــه و جعبــه ســمت چــپ را چــک کنیــد و میبینیــد کــه چیــزی کــم اســت و متــن را نیــز بخوانیــد تــا
فایــل  TATTERED SECRET DOCUMENTاضافــه شــود.
•ماموریت زیرشاخه :از باال وارد آسانسور شوید.
بــه اتــاق بعــدی وارد شــوید و جعبـهای کــه ســمت چــپ اســت را چــک کنیــد و میبینیــد کــه قفــل اســت .پــس یــک الک
پیــک دیگــر هــم میخواهیــم و تــا االن دو جعبــه قفــل در ایــن بخــش داشــتیم .از همیــن جــا MACHINE GUN AMMO
 x40را برداریــد .برگردیــد و کمــد را چــک کنیــد و  CHEM FLUIDرا برداریــد و از میــز بعــدی  GUNPOWDERو از محــل
کامپیوتــر هــم  HERBرا برداریــد .جلــو برویــد و میفهمیــد کــه درب شکســته اســت و نیــاز بــه  corrosiveداریــم.
•ماموریت زیرشاخه :درب را با  corrosiveباز کنید
برگردیــد بــه آسانســور و از نردبانــی کــه داخلــش اســت بــاال برویــد .وقتــی بــاال رســیدید جلــو برویــد و دوبــاره بپریــد پاییــن.
در ایــن اتــاق بــزرگ بایــد یــک کامپیوتــر نزدیکتــان باشــد کــه میتوانیــد بــا آن تعامــل کنیــد و دوربیــن هایــی کــه هنــوز فعــال
هســتند را ببینیــد .دوربینهــا را عــوض کنیــد تــا وقتــی اتــان را ببینیــد و یــک ماموریــت اصلــی جدیــد فعــال شــود.
•به طبقه همکف رفته و اتان را نجات دهید.
وقتـ�ی از مانیتـ�ور فاصلـ�ه بگیریـ�د یـ�ک صحنـ�ه میبینیـ�د .بـ�ه سـ�مت چـ�پ ایـ�ن بخـ�ش برویـ�د و از کشـ�وی اینجـ�ا �GUN
 POWDERرا برداریــد .ســپس بــه ســمت راســت کشــتی و بــه طــرف پشــت مانیتــور حرکــت کنیــد و یــک درب اینجاســت
کــه اتــاق کاپیتــان یــا  Captain's Cabinاســت .وارد شــوید و کابینتــی کــه اینجاســت را چــک کنیــد تــا ماموریــت جدیــدی
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اضافــه شــود.
•ماموریت اصلی :ماشین گان را به دست بیاورید.
•کلید کمد اتاق کاپیتان را پیدا کنید.
در ایــن اتــاق میتوانیــد  SHIP MAPو  LUG WRENCHرا نیــز برداریــد کــه کمــی بعــد الزمتــان خواهــد شــد .بــه ســمت
غــرب برویــد و از کمــد کنــار دریچــه اسانســور  HERBرا برداریــد .میتوانیــد همــن مســیر را بــه ســمت غــرب ادامــه
دهیــد کــه بــه چنــد پلــه میرســد کــه پاییــن میرونــد و حتمــا توجهتــان بــه  Mr. Everywhereهــم جلــب خواهــد شــد کــه
فعــا نمیتوانیــم آن را بشــکنیم .پاییــن پلههــا هــم  REMOTE BOMBرا برداریــد و «اصــا آن را روی بشــکه هایــی کــه
اینجاســت بــه امیــد ایــن کــه بترکنــد و راه بــاز شــود اســتفاده نکنیــد چــون فایــده نــدارد و مثــل مــن بمــب هایتــان حــرام
میشــود!”
حــاال برگردیــد دم آسانســور و درب را بــاز کنیــد و بپریــد پاییــن .ســپس از  LUGWRENCHاســتفاده کنیــد تــا دریچــه را بــاز
کنیــد و بپریــد پاییــن داخــل آسانســور .اینجــا میتوانیــد پنــل داخــل آسانســور را چــک کنیــد تــا ماموریتهــای جدیــدی
اضافــه شــود .نوشــته بــاالی پنــل را چــک کنیــد تــا فایــل  MECHANIC’S MEMOاضافــه شــود .ماموریتهــای جدیــد
اینهــا هســتند:
•ماموریت زیر شاخه :کابل برق پیدا کنید
•ماموریت زیر شاخه :فیوز پیدا کنید
االن حــس شــاخه و زیرشــاخه بهتــان دســت داده اســت .نــه؟! کال هــم کــه ایــن میــای بیچــاره در کار فیــوز و لنــگ فیــوز
اســت!! در اینجــا هــم میتوانیــم بــاال برویــم و هــم پاییــن(از ورودی نصفــه گیــر کــرده آسانســور کــه هــم میتوانیــم خــود
را بــاال بکشــیم و هــم میتوانیــم بــه زیــرش برویم) .مــا ز باالییــم و بــاال میرویــم!! پــس ابتــدا برویــم بــاال .وقتــی خــود
را بــاال کشــیدید دقیقــا جلویتــان  SURVIVAL KNIFEرا برداریــد .حــاال کــه چاقــو داریــم بهتــر اســت برگردیــم و از نردبــان
بلنــد داخــل آسانســور بــاال برویــم و ســمت راســت کنــار پلــه هــا  20/16 MR. EVERYWHEREرا بشــکنیم .برگردیــد بــه
جایــی کــه چاقــو را برداشــتیم .در ایــن بخــش طبقــه دوم یــک دشــمن نســبتا ضعیــف وجــود دارد کــه دســت هــم نــدارد
و میتوانیــد راحــت آن را بکشــید .فقــط مراقــب حمــات دهانــش باشــید و او را بــا چاقــو بکشــید .بعد از کشــتن آن بــه
اتاقــی برویــد کــه  Alanدر آن بــود و میبینیــد کــه برگــه هــای " "Ordersهنــوز آنجــا هســتند ولــی میتوانیــد از اینجــا و
ســمت راســت برگــه هــا  HANDGUN AMMO x10و  CORROSIVEرا خــم شــوید و برداریــد .اینجــا اتــاق ســیو هــم
هســت و میتوانیــد ایتمهــای اضافــه را بگذاریــد و خــود را ســبک کنیــد و بــازی را هــم حتمــا ذخیــره نماییــد .حــاال بــه
ســمت راهــروی جنوبــی و اتــاق  Bunk Roomبرویــد .درب جنوبــی اینجــا قفــل اســت .بــه اتــاق شــمالی برویــد و اینجــا
یــک  Moldedپاییــن میافتــد .تــازه ســیو کــرده ایــم پــس نگرانــی وجــود نــدارد و بــا چاقــو آن را بکشــید و حتــی مقــداری
از ســامتیتان هــم کــه از دســت بــرود ایــرادی نــدارد .بعــد از کشــتن دشــمن ،از ایــن اتــاق میتوانیــد  CHEM FLUIDرا
از درون مایکرویــو و  GUNPOWDERرا از درون کشــو برداریــد .جالــب اســت اینجــا مجلـهای هــم وجــود دارد کــه از راکــون
ســیتی صحبــت میکنــد.
حــاال برویــد و از کوروســیو روی درب جنوبــی کــه قفــل بــود اســتفاده کنیــد و وارد شــوید .اینجــا بایــد CAPTAIN’s CABIN
 KEYو همینطــور  STRONG CHEM FLUIDرا برداریــد .بــا ایــن کلیــد ،بــه شــما توصیــه میکنــم کــه ســریعا برگردیــد
بــه اتــاق کاپیتــان ولــی مراقــب باشــید کــه وقتــی میپریــد پاییــن یــک دشــمن چهارپــا بــه شــما حملــه میکنــد و بهتــر
اســت بــا یــک ریمــوت بمــب کارش را بســازید .وارد اتــاق کاپیتــان شــوید و درب را ببندیــد و از درون کابینتــی کــه قفــل
بــود  REMOTE BOMBو ماشــین گان عزیزمــان  P19 MACHINE GUNرا برداریــد .تــا ســاح را برداریــد یــک دشــمن
بــه شــما حملــه میکنــد پــس مراقــب باشــید .خــب حــاال بــا ســاح گــرم بهتــر اســت! برگردیــد بــه طبقــه دوم و بــازی را
ســیو کنیــد و بــه ســمت درب شــمال غربــی ایــن طبقــه برویــد .درون راهــروی شــمالی بــه ســمت شــرق مســیر را دنبــال
کنیــد و وارد شــمالی تریــن درب شــوید .از نردبــان بــاال برویــد و  REMOTE BOMB x2را برداریــد و یــک جعبــه هــم هســت
کــه بــا الک پیــک بــاز میشــود .همچنیــن بــاالی اینجــا  MR. EVERYWHERE 17/20نیــز مخفــی شــده اســت کــه بــا
شــلیک هفدهمیــن مرتیکــه هــر جایــی را بشــکنید!
حــاال بپریــد پاییــن و وارد اتــاق شــمالی کــه " "Dining Roomاســت شــوید .مراقــب باشــید زیــرا یــک Strong Arm Molded
از منطقــه آشــپزخانه میایــد و بهتــر اســت یــک یمــب برایــش آمــاده داشــته باشــید و او را از بیــن ببریــد .از منطقــه
کوچــک خــم شــوید و وارد آشــپزخانه شــوید و  MACHINE GUN AMMO x40را برداریــد و درب ســطل زبالــه را هــم
بــرای آیتــم رنــدوم بــاز کنیــد .حــاال بــه " "Break Roomبرویــد و کابینــت اینجــا را بــاز کنیــد و  GUNPOWDERو ســپس بــه
ســمت جنــوب برویــد و گیــاه را برداریــد .در ایــن اتــاق یــک پــازل بــا تابلوهــای روی دیــوار وجــود دارد کــه البتــه نمیتــوان بــه
آن گفــت پــازل چــون خیلــی آســان اســت .فقــط بایــد تابلوهــای دویــار چــپ کــه میتوانیــد بچرخانیدشــان را بــا تابلوهــای
دیــوار راســت ســت کنیــد .بــه ایــن شــکل یــک صنــدوق در ایــن اتــاق بــاز میشــود و  CORROSIVE x3را برداریــد .ایــول!!
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اتــاق ســیو خیلــی نزدیــک اســت .بهتــر اســت برگردیــد و ســیو کنیــد .حــاال بــه خروجــی شــمال غربــی برویــد و از اینجــا
از پلههــا پاییــن برویــد تــا بــه طبقــه اول برســید .یــک دشــمن چهارپــا نزدیــک درب اینجــا وجــود دارد کــه آن را بکشــید .از
اینجــا بــه ســمت جنــوب برویــد و وارد درب جنــوب غربــی شــوید و یــک محــل ســیو پیــدا میکنیــد و از آن مهمتــر از درون
کشــو  MPM HANDGUNرا برداریــد .خــب قویتــر شــدیم! وقتی از درب میخواهیــد برگردیــد بیــرون مراقــب باشــید
چــون مــن اینجــا بــا یــک دشــمن چهارپــای دیگــر مــورد حملــه قــرار گرفتــم کــه ایــن یکــی معمــوال در ایــن منطقــه پرســه
میزنــد و ســریعا از دســتش راحــت شــوید .از راهــرو بــه ســمت شــرق بزویــد و وارد اتاقــی کــه دقیقــا زیــر اتــاق Bunk
 Roomاســت شــوید .اینجــا یــک جعبــه جلــوی شماســت کــه از آن  PSYCHOSTIMULANTSرا برداریــد .همچنیــن روی
ایــن جعبــه  GIOVANNI’s WILLو زیــر ایــن جعبــه هــم یــک جعبــه شکســتنی کــه میتوانیــد بشــکنید بــرای ایتــم
رنــدوم.
بــه ســمت شــمال برویــد و از زیــر یــک تختخــواب  HANDGUN AMMO x6را برداریــد و از گوشــه شــمالی ایــن اتــاق
هــم  JIM’S LETTERرا برداریــد .برگردیــد بــه راهــروی اصلــی .اتــاق بخــش شــمال شــرقی اینجــا را بــا کوروســیو بــاز
کنیــد و داخــل ایــن اتــاق یــک جایــزه بــی نظیــر میگیریــد یعنــی  .BACKPACK UPGRADE 3همچنیــن CORROSIVE
را از کنــارش برداریــد و کمــی جلوتــر روی نیمکــت  MACHINE GUN AMMO x50را نیــز برداریــد .از نردیــک گیاهــان
اینجــا میتوانیــد یــک  HERBرا هــم کســب کنیــد .از کمــد پشــتی ایــن اتــاق هــم  REMOTE BOMB x2را برداریــد تــا
اتــاق خالــی شــده باشــد .عجــب اتاقــی بــود!! برگردیــد بــه راهــرو و برویــد بــه درب پلههــای طبقاتــی و از نزدیــک ایــن
درب  GENERAL PURPOSE FUSEرا از کنــار پنــل برداریــد .ســپس بــه جنــوب برویــد و بــه داخــل آسانســور رفتــه و از آن
بــاال برویــد .فیــوز را درون پنــل آسانســور اســتفاده کنیــد تــا نصــف مســیر تعمیــر آن را رفتــه باشــیم.
حــاال خــود را از درون اسانســور بــاال بکشــید تــا بــه طبقــه دوم برســید .ســعی کنیــد یــک الک پیــک همــراه داشــته باشــید
و میتوانیــد بــازی را هــم ســیو کنیــد .بــه درب راه پلههــای طبقاتــی کــه از آن آمــده بودیــم برویــد و حــاال بــاال برویــد تــا
بــه طبقــه ســوم برســید.از درون اتاقهــا ادامــه دهیــد تــا بــه یــک کشــوی نیــاز منــد بــه الک پیــک برســید و آن را بــاز کنیــد
تــا  18/17 ANTIQUE COINرا بــه دســت آوریــد .در مســیرتان بــه ســمت  corrosive doorیــک strong-arm molded
کــه البتــه مقــداری ضعیــف شــده اســت را از بیــن ببریــد .از کوروســیو روی درب اســتفاده کنیــد و وارد راهــرو شــوید و
ادامــه دهیــد .اینجــا یــک  viewی خیلــی عالــی بــه بیــرون داریــم .در انتهــای مســیر وارد دستشــویی شــوید .اینجــا خیلــی
ترســناک اســت ...شــجاع باشــید و ادامــه دهیــد و در اتــاق بعــدی  CHEM FLUIDو  STRONG CHEM FLUIDرا از
روی قفســه برداریــد .اگــر میخواهیــد آمــاده باشــید یــک ریمــوت بمــب را روی ورودی دستشــویی بــه اتــاق کار بگذاریــد.
ســپس بــه ســمت چــک کــردن مانیتــور اینجــا برویــد .اینجــا میفهمیــد کــه یــک  Fat Moldedاز دستشــویی دارد میآیــد.
بمــب اول کــه او را میترکانــد و ســپس بــا دو بمــب دیگــر بعــد از آن و شــاید شــلیک چنــد تیــر ماشــین گان کارش را
خواهیــد ســاخت.
وقتــی کشــته شــد آیتــم مهــم  POWER CABLEرا برداریــد و از گوشــه دورتــر ایــن اتــاق هــم  CORROSIVEرا کســب
کنیــد .در بخــش کوچــک راهــرو ماننــد چســبیده بــه ایــن اتــاق و در انتهایــش  REMOTE BOMBرا هــم برداریــد .حــاال بایــد
کل مســیرتان را تــا آسانســور برگردیــد و دیگــر میتوانیــم بــا کابلــی کــه داریــم آن را کامــل تعمیــر کنیــم و وقتــی درســت
شــد بــا آن بــه " "S2برویــد .اینجــا یــک پیــام از  Eveمیگیریــد .مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد .وقتــی در بــاالی ســرتان
یــه بخــش راهــرو ماننــد روی لولههــا دیــدی مراقــب باشــید و میبینیــد یــک  moldedدارد بــاالی ســر شــما روی ایــن
بخشهــا میخــزد .برگردیــد عقــب و جایــی کــه ایــن بخــش قطــع میشــود و میفهمیــد کــه از آنجــا پاییــن میافتــد
را پیــدا کنیــد و یــک بمــب رویــش کار بگذاریــدا تــا وقتــی افتــاد پاییــن روی بمــب بیافتــد و بترکــد .کمــی جلوتــر ار بخــش
داخــل رفتگــی ،جعبــه را بشــکنید و آیتــم رنــدوم را برداریــد و ســپس یــک دشــمن دیگــر را در گوشــه ایــن بخــش بکشــید.
کمــی جلوتــر هــم از بخــش اتــاق ماننــد و از درون کابینــت  REMOTE BOMBو  HANDGUN AMMO x15را برداریــد.
راهـ�روی بعـ�دی ایـ�ن بخـ�ش یـ�ک دشـ�من چهارپـ�ا دارد .او را بـ�ا دقـ�ت بکشـ�ید .اتـ�اق سـ�مت راسـ�تتان را چـ�ک کنیـ�د تـ�ا �RE
 MOTE BOMB x2و  MACHINE GUN AMMO x80را برداریــد و همچنیــن یــک جعبــه را بــرای آیتــم رنــدوم بشــکنید و
همینطــور  HANDGUN AMMO x8را از درون کابینــت برداریــد.
حــاال از راهــرو بــه اتــاق " "Engine Room 1 .Noبرویــد .ســمت چــپ را چــک کنیــد و  REMOTE BOMBرا برداریــد .ســپس
دور لولههــا را بچرخیــد تــا  MACHINE GUN AMMO x70از روی یکــی از لولههــا برداریــد .حــاال جلــو برویــد و وقتــی
بــه پلههــا برســید یــک  Strong Arm Moldedبــر میخیــزد کــه کارش را بســازید .از پلههــا بــاال برویــد و اوضــاع بدتــر
میشــود و یــک  Fat Moldedمیایــد .او را نیــز طعمــه بمــب هایتــان کنیــد و کارش را بســازید .بــاالی پلههــا دو جعبــه را
بشــکنید و بــه ســمت تنهــا مســیر ممکــن برویــد و وارد درب شــوید و در راهــروی بعــدی از پلههــا پاییــن رفتــه و روی جعبــه
از  corroseiveاســتفاده کنیــد تــا  ANTIQUE COIN 18/18را برداریــد .بــه بــه تمــام ســکهها را گرفتیــم!! جلــو برویــد
و درب ســمت راســت را رد کنیــد و در انتهــای راهــرو ســمت چــپ وارد درب شــوید و از کورورســیو روی جعبــه اســتفاده
کنیــد و  REMOTE BOMB x2را برداریــد و برگردیــد و حــاال بــه دربــی کــه رد کردیــم و ســمت راهــرو اســت یعنــی ".No
 "Engine Room 2وارد شــوید.
•نکتــه :در اینجــا شــما اگــر طبــق راهنمــا آمــده باشــید تروفــی نقــره "  "Pelicans in Your Pocketرا
بــرای جمــع کــردن تمــام ســکههای بــازی کــه در حالــت آســان و نرمــال  ۱۸تــا هســتند ،دریافــت
خواهیــد کرد.

36

Gamefa.com
در اتــاق جلــو برویــد تــا چنــد صحنــه را ببینیــد .صحنــهای کــه جــک را در آن میبینیــد و او بــا شــما حــرف میزنــد و
شــخصیت واقعــی او را قبــل از اســیر شــیطان شــدن میبینیــد ،واقعــا تــکان دهنــده اســت و خیلــی دلتــان بــرای آنهــا
میســوزد کــه چطــور قربانــی شــدهاند و تبدیــل بــه ایــن هیوالهــای دیوانــه...
•نکتــه :یکــی از تفاوتهــای انتخــاب زوئــی یــا میــا در قســمت قبلــی بــازی در اینجــا خــود را نشــان
میدهــد .اگــر شــما زوئــی را نجــات داده باشــید بایــد بــا میــا در ایــن بخــش بجنگیــد کــه کامــا توســط
 Eveکنتــرل میشــود و بــا چاقــو بــه شــما حملــه میکنــد .برویــد بــه پشــت اتــاق و یــک CROWBAR
پیــدا میکنیــد کــه حــاال میتوانیــد بــا ان بــه میــا ضربــه بزنیــم .کشــتن او زیــاد ســخت نیــس و دفــاع
کنیــد و ضــد حملــه بزنیــد و بعــد از کشــتن او صحنــه را ببینیــد.
وقتــی کــه کنتــرل اتــان را بــه دســت گرفتیــد و از زیــر بخشــی کــه در اتــاق میبینیــد خــم شــده و رد شــوید و مســیر را
برویــد جلــو وجایــی کــه میتوانیــد از کشــتی بپریــد پاییــن تــا ایــن بخــش تمــام شــود و از کشــتی فــرار کــرده باشــیم.
•نکته :اینجا تروفی برنز " "Into the Depthsرا برای فرار از کشتی میگیرید.

THE MINES
حــاال خــود را در یــک بخــش مــرداب ماننــد میبینیــد و یــک ماموریــت جدیــد داریــم کــه البتــه میدانــم نیــاز نداریــد دوبــاره
یــاداوری کنیــم ولــی بــه هــر حــال راهنمــا اســت و بایــد گفــت:
•ماموریت اصلی Eveline :را از پای در آورید.
در اینجــا مســیر را ادامــه دهیــد و از درون آب و ماهیهــا و زیــر چوبهــا و  ..همینطــور مســیرتان را ادامــه بدهیــد .در
کنــار لبــه یــک چــوب میتوانیــد  FLAME ROUND x1را برداریــد و ســپس بــه لبــه دیگــر برویــد و از زیــر چــوب رد شــوید.
از نردبانــی کــه بــه آن میرســید بــاال برویــد و در اتــاق کوچکــی در آن هســتید میتوانیــد ENHANCED HANDGUN
 AMMO x12را برداریــد و همچنیــن یــک ژورنــال را بخوانیــد و میفهمیــد کــه داریــم بــه معــدن نمــک میرســیم .جلــو
برویــد و ســمت راســت را نــگاه کنیــد و مقــداری  PSYCHOSTIMULANTSرا برداریــد .عکــس هلیکوپتــر را چــک کنیــد و
رادیــو را روشــن نماییــد و صحبــت هایــی بیــن آلفــا و بــراوو را میشــنوید کــه انــگار آنهــا هــم دنبــال  Evelineهســتند
و همچنیــن در جســتجوی شــما ...خــدا کنــد ایــن طــور باشــد .وارد اتــاق بعــدی شــوید و میبینیــد کــه یــک اتــاق ســیو
اســت .قبــل از هــر کاری بــازی را ســیو کنیــد.
حتمــا دیدهایــد کــه در ایــن اتــاق قفسهــای آیتمهــای فروشــی کــه درون تریلــر بودنــد بــه اینجــا منتقــل شــدهاند و
میتوانیــد بــا ســکه آنهــا را بخریــد .زیــر قفسهــا را نــگاه کنیــد و  MACHINE GUN AMMO x120را برداریــد .صنــدوق
ایتمهــا کــه اینجاســت خبرهــای خوبــی برایتــان دارد زیــرا کــه آیتمهــای میــا هــم اکنــون در آن اضافــه شــدهاند و حــاال
ماشــین گان داریــم .اینجــا دیگــر آخرهــای بــازی اســت و کل ســکهها را هــم کــه جمــع کــرده ایــم ،پــس پیشــنهاد
میکنــم کــه بــا آنهــا کل آیتمهــای  ۳قفــس را خریــداری کنیــد (اگــر هنــوز خریــداری نکردهایــد) تــا مگنــوم را هــم بــه
دســت آوریــد .البتــه فعــا مگنــوم را بگذاریــد در جعبــه و بــازی را ســیو نماییــد .گلولــه و آیتــم ســامتی کافــی بــا خــود
برداریــد .میتوانیــد روی شــات گان و تیرهــای قدرتمندتــر کلــت تمرکــز کنیــد و اینهــا را بــا خــود بیاوریــد .از درب خــارج
شــوید و بــه راســت بپیچیــد و  BURNER FUEL x170را برداریــد .چقــدر مهمــات دارنــد میدهند! حــاال بــه ســمت چــپ
درب از کنــار دیــوار خانــه جلــو برویــد تــا بــه بخــش پشــتی آن برســید کــه اینجــا میتوانیــد از روی لبــه MAG AMMO ۴۴
 x11را برداریــد .بایســتید و بــا دقــت بــه بخــش دیــوار و قســمت پنجــره ماننــد پشــت خانــه نــگاه کنیــد تــا �MR. EVERY
 WHERE 18/20را بببینیــد و بشــکنید .کمــی جلوتــر از روی گاری  CHEM FLUIDو  STRONG CHEM FLUIDرا نیــز
برداریــد .مســیری کــه وجــود دارد را ادامــه دهیــد .اینجــا بــه یــک بخــش بــاز و بــزرگ خواهیــد رســید کــه آسانســور دارد و
 ۵تــا هــم  .Moldedســعی کنیــد همــه اینهــا را بکشــید (اگــر خــراب کاری کردیــد و کلــی تیــر هــدر کردیــد و  ..میتوانیــد
از ســیو برگردیــد) تــا بعــد بــا خیــال راحــت بتوانیــم منطقــه را بگردیــم.
بعــد از کشــتن اینهــا در ســمت راســت ایــن منطقــه  CHEM FLUIDو کمــی جلوتــر از آن روی بشــکه هــا STRONG
 CHEM FLUIDرا برداریــد .دو جعبــه هــم در ایــن منطقــه هســتند کــه میتوانیــد بشــکنید و همچنیــن از درون یــک جعبــه
در اینجــا  HERBرا برداریــد .حــاال ســوار آسانســور شــوید بــا آن پاییــن برویــد تــا بــه معــدن نمــک برســید .جلــو برویــد و
یــک دشــمن چهارپــا کــه ســمتتان میآیــد را بکشــید .اینجــا مراقــب  ۳تلــه انفجــاری در منطقــه باشــید کــه یکــی جلــوی
شــما در ورودی منطقــه بعــدی و دوتــای دیگــری در منطفــه بعــدی هســتند و میتوانیــد بــا شــلیک آنهــا را از بیــن ببریــد.
وارد تونلــی کــه مییینیــد شــوید و اینجــا دو  Strong Arm Moldedرا بایــد بکشــید کــه بهتــر اســت بــا شــاتگان ایــن کار را
انجــام دهیــد .دو جعبــه کــه اینجــا میبینیــد را بشــکنید و مســیر تونــل را ادامــه دهیــد .جلوتــر بایــد پاییــن بپریــد و اینجــا
یــک مســیر  ۳راهــی میبینیــد .تونــل ســمت چپــی بــن بســت اســت و از انتهــای آن  MAG AMMO x1 ۴۴را برداریــد.
تونلــی کــه مســتقیم روبریتــان اســت نیــز بــن بســت اســت ولــی آنجــا نیــز میتوانیــد  REMOTE BOMB x2را برداریــد.
حــاال بــه مســیر راســت برویــد امــا مراقــب باشــید زیــرا یــک دشــمن چهارپــا و یــک  Strong Arm Moldedپشــت ســرتان
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ظاهــر شــدهاند کــه ســریع برگردیــد و هــر دو را بکشــید .وقتــی وارد تونلــی کــه اینجاســت شــوید و کمــی جلــو برویــد دو
عــدد دشــمن دیگــر بــاز هــم از پشــت ســرتان ظاهــر میشــوند کــه برگردیــد و آنهــا را نیــز بکشــید .راهنمــا بــه درد اینجاهــا
میخــورد نــه؟!! در منطقــه بعــدی بایــد یــک  minecartرا هــل دهیــم تــا ســرعت بگیــرد و بخشــی کــه ســد شــده اســت
را بشــکند و راه را بــاز نمایــد .مســیر بــاز شــده را ادامــه دهیــد .اینجــا و در ایــن منطقــه بــزرگ دشــمنی وجــود نــدارد!! در
انتهــای ایــن بخــش یــک جعبــه را بشــکنید و آیتــم تصادفــی را برداریــد .امــا از آن مهمتــر ایــن کــه همیــن جــا بایســتید و بــه
بــاال نــگاه کنیــد تــا  MR. EVERYWHERE 19/20را ببینیــد و بــه آن شــلیک نماییــد .ســپس از پلــه هایــی کــه اینجاســت
بــاال برویــد .جعبــه بــاالی پلههــا را نشــکنید زیــرا تلــه اســت .کاش یکــی هــم بــه مــن میگفــت!! مســیر را ادامــه دهیــد
و وارد اتــاق شــوید .اینجــا یــک لــپ تــاب ســمت چپتــان اســت کــه از آن فایــل  EMAIL LOGرا بخوانیــد .حــاال HERB x2
را از روی میــز برداریــد.
جلــو برویــد و دقیقــا قبــل از درب بایســتید و خــم شــوید و زیــر وانهــای ســمت راســتتان را نــگاه کنیــد ..وای خــدای مــن!!
یــک  STEROIDSاینجاســت کــه آن را برداریــد .از درب رد شــوید و روبرویتــان فایــل را بخوانیــد .مطمئــن شــوید کــه روی
فایــل ضربــدر را بزنیــد تــا  INFECTION REPORTبرایتــان ثبــت شــوید .ســمت چپتــان یــک آزمایشــگاه اســت کــه کلــی
عکــس و  ..در اینجــا میبینیــد .چمدانــی کــه اینجــا در بخــش مکانیســم ســرمایی اســت را چــک کنیــد تــا متوجــه شــوید
کــه ایــن " "E-Necrotoxinاســت .ایــن احتمــاال یــک فــرم جدیــد از ســاح زیســتی اســت کــه آمبــرال یــا حتــی نیــو آمبــرال
روی آن کار میکردهانــد .شــاید هــم حتــی Tricell؟ کســی پشــت ایــن قضایاســت .کیفــی کــه اینجاســت را بــاز کنیــد
و  E-NECROTOXIN DOCUMENTرا بخوانیــد .ســپس بــا همــان بخــش مکانیســم تعامــل کنیــد و ایتــم "Evelin Tissue
 "Samplesرا آنجــا بگذاریــد و وقتــی رونــد طــی شــد  E-Necrotoxinرا برداریــد.
•ماموریت اصلی Evelin :را با  E-Necrotoxinبکشید
فایلــی کــه بعــد از کیــف روی میــز ســمت چــپ اســت را بخوانیــد تــا [ R&D REPORT [1 OF 2ثبــت شــود و ســپس آن
را برگردانیــد و بخــش دیگــر فایــل را بخوانیــد تــا [ R&D REPORT [2 OF 2نیــز برایتــان ثبــت شــود (حتمــا ضربــدر را بزنیــد)
•نکتــه :اینجــا اگــر بــر طبــق راهنمــا از ابتــدا آمــده باشــید تروفــی نقــره "  "The Devil Is in the Details
را بــرای خوانــدن کل فایلهــای بــازی دریافــت میکنیــد.
وارد اتـ�اق بعـ�دی شـ�وید و میبینیـ�د کـ�ه اتـ�اق ذخیـ�ره اسـ�ت FLAME ROUND x2   .را از قفســه ســمت چــپ و �NEU
 RO ROUND x1را از روی میــز برداریــد .کولــه پشــتی و ایتــم هایتــان را مرتــب کنیــد و فضــا را خالــی کنیــد و ســپس
بــازی را ذخیــره نماییــد .اینجــا آخریــن بخــش آمــاده ســازی بــرای قســمت نهایــی بــازی اســت .بــه شــخصه پیشــنهاد
میکنــم  ENHANCED HANDGUN AMMOو  Remote Bombو شــات گان و کلــت را حتمــا برداریــد .همچنیــن آیتــم
ســامتی نیــز برداریــد .میتوانیــد اینجــا کلــی آیتــم ســامتی و تیــر تقویــت شــده بســازید بــا ایتــم هایــی کــه جمــع کــرده
ایــم .اگــر میخواهیــد خیلــی هــم خفنتــر باشــید مگنــوم را هــم بیاوریــد و بــه شــما میگویــم کجــا اســتفاده کنیــد .اگــر
مگنــوم نداریــد هــم میتوانیــد نارنجکانــداز را بــا  ۶-۵تیــر برداریــد .ماشــین گانتــان را هــم برداریــد ولــی از آن اســتفاده
نمیکنیــم تــا بــاس نهایــی کــه آنجــا خــوب بــه درد میخــورد.
بعــد از ذخیــره بــازی از اتــاق خــارج شــوید و از روی بشــکه  ENHANCED HANDGUN AMMO x12را برداریــد .از پلههــا
پاییــن برویــد .بــه راســت برویــد و از اینجــا  REMOTE BOMBو  CHEM FLUIDرا برداریــد .حــاال بــه تونــل ســمت چــپ
کــه راه اصلــی اســت برویــد .در بخــش بعــدی کــه بــه آن میرســید میتوانیــد از ســمت چــپ و پشــت یــک ســنگ ۴۴
 MAG AMMO x2برداریــد .ســمت راســت ایــن منطقــه هــم  NEURO ROUND x1وجــود دارد کــه برداریــد .جلــو برویــد
و از زیــر بخشــی کــه راه را گرفتــه خــم شــده و رد شــوید .اینجــا تقریبــا بخــش نهایــی مبــارزات بــازی اســت .میتوانیــد از
برخــی دشــمنان فــرار کنیــد و رد شــوید امــا پیشــنهاد میکنــم ایــن کار را انجــام ندهیــد و دشــمنان را بکشــید .در بخشــی
کــه از تونــل وارد یــک منطقــه بزرگتــر میشــوید در همیــن بخــش پایینــی  ۳عــدد  Moldedحملــه میکننــد کــه آنهــا را
بکشــید .هدشــات کلــت عالــی اســت بــرای اینهــا .ســپس بــاال برویــد و از بخــش باالیــی  HERBرا برداریــد .مســتقیم
برویــد و یــک دشــمن معمولــی و یــک نــوع چهارپــا را از بیــن ببریــد .جعبــه را بشــکنید و ایتــم رنــدوم را برداریــد .در تونــل
بعــدی یــک  Strong Arm Moldedاســت کــه بــا ریمــوت بمــب کارش را بســازید.
جلوتــر ،از ســمت چــپ  REMOTE BOMBرا برداریــد .مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه یــک اتــاق کوچــک در چــپ برســید و
دو جعبــه اینجــا هســتند کــه بشــکنید .نفــس عمیــق بکشــید و ریلــود کنیــد .در بخــش بعــدی بایــد یــک دشــمن چهارپــا و
دو نــوع معمولــی و یــک  Strong Arm Moldedرا بکشــید .بــا شــات گان چهارپــا را بکشــید و بقیــه را بــا ریمــوت بمــب .جلــو
رفتــه و از پلههــا بــاال برویــد و وقتــی کــه میتوانیــد از ســمت چــپ بــه بخــش پاییــن بپریــد .جلــو برویــد و بــه یــک منطقــه
بــزرگ میرســید کــه معلــوم اســت اینجــا مبــارزه داریــم .اگــر مگنــوم داریــد اکنــون دقیقــا زمــان اســتفاده از آن اســت.
در ایــن منطقــه دو عــدد  FAT MOLDEDبــه شــما حملــه میکننــد کــه بــا هــد شــات مگنــوم و شــات گان و  ...بایــد آنهــا
را بکشــید .اول روی یکــی تمرکــز کنیــد و بکشــید و ســپس دومــی را از بیــن ببریــد .نارنجکانــداز هــم اینجــا بــه دردتــان
میخــورد .بــه هــر شــکل بعــد از کشــتن آنهــا بــه هــر روشــی کــه میخواهیــد ،میتوانیــم منطقــه را بگردیــم .ســمت
راســت ایــن منطقــه  FIRST AID MEDرا برداریــد و جعبــه را بشــکنید ۳ .جعبــه دیگــر هــم در ایــن منطقــه وجــود دارنــد .از
نردبــان بــاال برویــد و بــه بخــش باریکــی کــه در ســمت راســت میبینیــد برویــد .اینجــا دو جعبــه دیگــر میبیینیــد و MINES
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 MAPرا برداریــد و آخریــن دســتگاه ســیو بــازی نیــز اینجاســت کــه بــازی را ذخیــره کنیــد.
بعــد از ذخیــره بــازی در آخریــن دســتگاه ســیو بــازی ،درب چوبــی را بشــکنید و حــاال خــود را در منطقــه آشــنایی مییابیــد.
در انبــار  Guest Houseخانــه ابتــدای بــازی!! بایــد کار را همــان جایــی کــه همــه چیــز شــروع شــد تمــام کنیــم .ابتــدا دور
بخـ�ش قفسـ�ه ماننـ�دی کـ�ه وسـ�ط ایـ�ن اتـ�اق اسـ�ت بچرخیـ�د و بایسـ�تید .اینجـ�ا روبرویتـ�ان روی قفسـ�ه �MR. EVERY
 WHERE 20/20قــرار دارد کــه آخریــن آیتــم جمــع کردنــی بــازی اســت و آن را بشــکنید تــا دیگــر مرتیکــه هــر جایــی بــه
هــر جایــی نــرود!! البتــه ایــن آیتــم در اول بــازی کــه اینجــا بودیــم ،نبــود.
•اینجــا اگــر طبــق راهنمــا آمــده باشــید تروفــی نقــره " "Mr. Nowhereرا بــرای شکســتن تمــام ایــن
مجســمههای «مــرد هرجایــی» در بــازی میگیریــد کــه در واقــع حــاال تبدیــل بــه «مــرد هیــچ جایــی»
شــده است!
مســیر را بــه اتــاق بــاال ادامــه دهیــد تــا یــک توهــم ببینیــد .قــرار اســت از اینجــا بــه بعــد چندتایــی از ایــن توهمهــا
ببینیــم .در ایــن بخــش ســالن بــه ســمت پلههــا برویــد تــا یــک صحنــه خیلــی خیلــی خفــن و آزار دهنــده ببینیــد .حــاال
بــه آشــپزخانه برویــد .بــه ســمت درب پشــتی اینجــا برویــد تــا یــک توهــم دیگــر ببینیــد .از درون آشــپزخانه رد شــده و از
پلههــا بــاال برویــد .مســیر را دنبــال کنیــد تــا  Evieرا در یــک حالــت شــناور در هــوا بیابیــد .حــاال بایــد بــه ســمت او برویــم
ولــی او میخواهــد نگــذارد بــه او برســیم و فریادهــای خوفناکــی میزنــد .اینجــا بایــد بــا دســتان خــود در برابــر انــرژی
ایــن فریــاد کــه شــما را بــه عقــب هــل میدهــد دفــاع کنیــد و همیــن طــور بــه ســمت وی قــدم برداریــد .بایــد ایــن کار را
ادامــه دهیــد تــا ســرانجام بــه او برســید و ســپس اتــان ســرم را بــه  Evieتزریــق میکنــد .ایــن کار منتهــی میشــود یــه
بــاس فایــت .EVELINE

باس فایت EVELINE
بایــد بگویــم ایــن مبــارزه در واقــع بــاس فایــت خاصــی نیســت و اگــر هســت بســیار مســخره و بدتریــن در بــازی اســت ،آن
هــم بــه عنــوان بــاس آخــر EVELINE .شــروع بــه ذوب شــدن در اینجــا میکنــد و یــک صــورت بــزرگ و غــول پیکــر زا شــکل
میدهــد .اینجــا شــما بایــد بــه ایــن صــورت شــلیک کنیــد .شــلیک را ادامــه دهیــد تــا وارد فــاز نهایــی بــاس شــوید!! ذر ایــن
بخــش شــما بــه خــارج از خانــه پــرت میشــوید .شــلیک را ادامــه دهیــد تــا وقتــی کــه دوبــاره بــه زمیــن بیافتیــد .صحنــه
را دنبــال کنیــد و ســپس وقتــی میتوانیــد اســلحه را از ســمت راســتتان برداریــد (یــک هدیــه از طــرف کســی کــه داخــل
هلیکوپتــر اســت) و چنــد بــار بــه صــورت  EVELINEشــلیک کنیــد تــا نهایتــا مبــارزه تمــام شــود..

«پایان بازی و حالتهای آن»
بخــش نهایــی بــازی بســتگی بــه ایــن دارد کــه چنــد مرحلــه قبــل شــما زویــی را نجــات داده باشــید یــا میــا را .انتخــاب میــا
در واقــع پایــان خــوب بــازی حســاب میشــود و انتخــاب زویــی پایــان بــد بــازی .بــه شــما تبریــک میگــم ..شــما یــک
وحشــت بقــای فــوق العــاده بــه نــام  Biohazard :7 Resident Evilرو بــه پایــان رســوندید.
•نکته :اینجا تروفی برنز " "Playing it Safeرا برای تمام کردن بازی در حالت آسان میگیرید.
•-نکتــه :اینجــا تروفــی برنــز “ ”The Nightmare’s Finally Overرا بــرای تمــام کــردن بــازی در حالــت
نرمــال میگیریــد.
•نکته :اینجا تروفی نقره " "End of the Nightرا برای انتخاب کردن میا میگیرید.
•نکته :اینجا تروفی نقره “ ”Just A Memory Nowرا برای انتخاب کردن زویی میگیرید.

«»New Game Plus
آیتــم هایــی کــه بعــد از پایــان بــازی میگیریــد کامــا بســته بــه نــوع تمــام کــردن بــازی توســط شــما دارنــد و آیتــم هایــی
کــه ازاد میکنیــد در بــازی جدیــد درون صنــدوق اتــاق ســیو خواهنــد بــود .مــواردی کــه ازاد میشــوند یــه شــرح زیــر
هســتند:
•درجه سختی (  MADHOUSE DIFFICULTYبرای تمام کردن بازی در حالت نرمال)
•(  ALBERT-01Rبرای تمام کردن بازی در حالت نرمال)
•(  THE SECRETS OF DEFENSEبرای تمام کردن بازی در حالت نرمال)
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•( WALKING SHOESبرای یافتن و شکستن تمامی Mr. Everywhereها و تمام کردن بازی)
•( ESSENCE OF DEFENSEبــرای یافتــن و شکســتن تمامــی Mr. Everywhereهــا و تمــام کــردن
بــازی)
•می توانید بسته رایگان " "Not a Heroرا دانلود و در نقش کریس ردفیلد بازی کنید.
•تیر بی نهایت (تمام کردن بازی در حالت (MADHOUSE
•“ ”X-Ray Glassesکــه تمــام آیتمهــای بــازی را نشــان میدهــد (بــرای تمــام کــردن بــازی بــه صــورت
 speedrunزیر  ۴ســاعت)
•  Circular Sawکــه یــک ســاح  Meleجدیــد اســت (بــرای تمــام کــردن بــازی بــه صــورت speedrun
زیــر  ۴ســاعت)
بــه ایــن ترتیــب اســت کــه داســتان و پرونــده راهنمــای  Resident Evil 7: Biohazardبــرای همیشــه بــه پایــان میرســد
تــا یــک مرجــع فارســی و کامــل ،بــا کل آیتمهــا و ارتقاهــا و انتخابهــا و پایانهــای بــازی و توضیــح قــدم بــه قــدم ،بــرای
بازیبــازان عزیــز و کاربــران دوســت داشــتنی گیمفــا وجــود داشــته باشــد و بتواننــد بــرای دفعــات بعــدی بــازی کردنشــان
بــرای کشــف تمــام رازهــای بــازی از آن اســتفاده کــرده و یــا اگــر تــازه میخواهنــد ســراغ بــازی بیاینــد ،بتواننــد بــا اســترس
کمتــری جلــو برونــد .در پایــان امیــدوار هســتم کــه از ایــن راهنمــا راضــی بــوده باشــید و گاهــی بــه کارتــان آمــده باشــد یــا
بیا ید .
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