راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزی  God of Warﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ:
ﮔﻨﺞ ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫﺎی  - Nornirدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﻬﺮان ﺧﺎﺗﻤﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی ﮔﺎد آف وار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪم ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻠﻪ ای رو
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺑﻮد .ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﯿﻮه ﻟﻮت
ﮐﺮدن و درﮔﯿﺮی ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎزی ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ،ﻣﻠﻤﻮس و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﻼن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺮﯾﺘﻮس ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺗﻐﺮات دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﯿﺸﺮوی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺑﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ از ﻗﺒﻞ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺴﻤﺖ

اول :ﺳﻼح ﻫﺎ )ﺗﺒﺮ و ﺗﯿﺮﮐﻤﺎن(
دوم :ﺳﻼح ﻫﺎ )ﺧﻨﺠﺮﻫﺎ(
ﺳﻮم :زره ﻫﺎ
ﭼﻬﺎرم :ﻗﺒﻀﻪ ﻫﺎ
ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
ﺷﺸﻢ :ﮔﻨﺞ ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫﺎی Nornir
ﻫﻔﺘﻢ :اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎس ﻫﺎ

ﮔﻨﺞ ﻫﺎ
ﻧﺎم

ﻣﮑﺎن ﻧﻘﺸﻪ

ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ

Dead and
Bloated

 :Volunder Minesدر ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق
ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎس Soul Eater.
 .Yﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ Second Hand Soul
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

 :Cliffs of the Ravenدر اﻃﺮاف اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻏﻮل ﻣﺮده را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻨﺞ در ﮐﻨﺎر ﮐﻤﺮ ﺟﺴﺪ اﯾﻦ
ﻏﻮل ﻗﺮار دارد.

The
Turtle’s
Tribute

 :The River Passدر  Witch’s Caveدر
ﻣﮑﺎن اﺗﺎق ﻣﺨﻔﯽ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﺗﺮﺋﻮس ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻘﺸﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

 :The River Passدر ﭘﺸﺖ
آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ red
sapﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ای در اواﯾﻞ ﺑﺎزی ﻣﯽ
روﯾﺪ ،ﮔﻨﺞ در زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی
اﻃﺮاف آﻧﺠﺎﺳﺖ

Njord’s
Oarsmen

 :Nothri Strongholdﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺟﺴﺪ در
ﻗﺎﯾﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻃﻮل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
 Family Businessﺑﺮای ﺳﯿﻨﺪری اﯾﻦ

Kneel
Before
Thor

Creation
Island

ﻧﻘﺸﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

 :Landsuther Minesﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ

:Council of Valkyriesﻗﺒﻞ از ﭘﻞ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ
Lake of Nine
:Lookout Towerدر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ  Lake of Nineﺑﻪ Lookout

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ از دوارف ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  Tower Deusﺑﺮوﯾﺪ .در ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از ﺗﭙﻪ ﻫﺎ
زﯾﭗ ﻻﯾﻨﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
 .Ex Malachiteﻧﻘﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ در اﻧﺒﺎر ﻣﻌﺪن ﻗﺮار دارد

ﻣﻌﺒﺪ  Jotnarﻣﯽ ﺑﺮد .ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ در
ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺮار دارد

 :Iron Coveدر ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ای ﺑﺸﮑﻪ در

 :Buri’s Storeroomدر ﭘﺸﺖ ﺟﺰﯾﺮه

ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ  Iron Coveواﻗﻊ در ﺟﻨﻮب و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﻫﺎی .Veithurgard
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ در وﺳﻂ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار دارد
Lake of Nine
:Foothillsدر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺒﻞ از

ورود ﺑﻪ  Mountainﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ
 :Fafnir’s Storeroomاﯾﻦ ﮐﻤﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ
ﺷﮑﻞ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد .ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ  Fanfir’s Hoardرا
دﻗﯿﻘﺎ در زﯾﺮ دﻣﺎغ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﭘﯿﺪا
Don’t Blink
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .در ﺗﺎﻻر ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺴﺪی ﻗﺮار
ﮐﺮدن آن ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ
دارد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻨﺎر او اﻓﺘﺎده.
ﮐﻤﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺎ آن را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

The Boat
Captain’s
Key

 :Stone Fallsﺑﻪ ﺑﺎﻻی Stone Falls
 :Isle of Deathﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه در ﻏﺮب
ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  Spiritﻣﻼات ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ..
 ،Lake of Nineﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺗﭙﻪ
در ﮐﻨﺎر  Spiritﯾﮏ ﭘﻞ ﻗﺮار دارد; ﺗﺒﺮ ﺧﻮد را
ﭼﻨﺪ ﻗﺎﯾﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﮔﻨﺞ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻞ ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ
درون ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺮاب ﻗﺮار دارد
و ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻨﺞ را از آن ﺳﻤﺖ ﭘﻞ ﺑﺮدارﯾﺪ.

Island of
Light

 :Light Elf Outpostﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﮔﺸﺘﯿﺪ و ﻫﻤﻪ راه
 :The Mason’s Channelﯾﮏ ﮔﻨﺞ آﺳﺎن
ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دﯾﮕﺮ .ﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮد را در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ
ﮔﻨﺞ ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﮔﻨﺞ ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ ﭘﻞ ﻧﻮر
 Mason’s Channelﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
آﺑﯽ و در ﮐﻨﺎر زﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ ﻗﺮار دارد.

The

Historian

Finder’s
Fee

The Last
Place
They’d
Look

:Fafnir’s Storeroomﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
 :Ruins of the Ancientsدر ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ
وارد ﺧﺰاﻧﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺒﺎر ﻓﻔﻨﯿﺮ )Fafnir’s
 ،Lake of Nineﻧﻘﺸﻪ ﮔﻨﺞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
 (Storeroomﺷﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
واﺿﺤﯽ روی ﺳﺎﺣﻞ و در ﮐﻨﺎر ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎی
درﺧﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﮔﻨﺞ در ﺳﻤﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  Ruins of the Ancientsﻗﺮار
ﭼﭗ دروازه و ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ آﺗﺶ ﻗﺮار
دارد.
دارد.

 :Forgotten Cavernsﺑﻪ Mystic
 Gatewayدر Forgotten Caverns

:Nothri Strongholdدر ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
اول دژ ﻧﻮﺗﺮی )Nothri’s
 (Strongholdﯾﮏ ﭼﺮخ آﺑﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ

ﺑﺮوﯾﺪ .ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻨﺞ در ﯾﮑﯽ از ﻏﺎرﻫﺎی آن
اﻃﺮاف اﺳﺖ.

 Family Businessﺑﺎﯾﺪ آن را ﻓﻌﺎل
ﮐﻨﯿﺪ ..در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﯾﮏ ﺑﺮج ﭼﻮﺑﯽ

 :The Mountainاز  Mystic Gatewayﺑﺎ
ﻧﺎم  The Summitاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﯿﻨﺪری در
آن ﻗﺮار دارد ﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از آن ﺑﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻨﺞ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.

 :Council of Valkyriesﮔﻨﺞ در
 Council of Valkyriesو در ﺳﺎﻟﻦ
 Mystic Gatewayﻗﺮار دارد  .ﻣﺤﻞ
ﺣﻔﺎری ﮐﺮدن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﺑﺸﺎر اﺳﺖ.

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺟﺴﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻨﺞ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

Hunter’s
Kingdom

 :Veithurgardﺑﻌﺪ از اژدﻫﺎی
 :Lookout Towerﻣﺜﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ Kneelf
 Veithurgardﯾﮏ در وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
 Before Thorاز ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
 rune 4ﻗﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻤﺖ
ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر در آن ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ آن ﯾﮏ  Lore Markerوﺟﻮد
زﯾﭗ ﻻﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ  Nornir Chestدارد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻔﺎری ﮔﻨﺞ ﻫﻢ روﺑﺮوی
آن اﺳﺖ.
و ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻨﺞ ﻗﺮار دارد.

ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫﺎی Nornir
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫﺎی ﻧﻮرﻧﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻟﻔﺒﺎی

ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ) (Runeرا وارد ﮐﻨﯿﺪ .رﺳﯿﺪن و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﯾﻢ.

Wildwoods
 :Idunn Appleدر ﻃﻮل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  The Marked Treesدر اواﯾﻞ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد
ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﯾﮏ دوراﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﯾﻪ ﯾﮏ ﺧﺮاﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ
ﻧﻮرﻧﯿﺮ در آن ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
روی ﺧﻮد ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺣﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ،ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ در ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ و آﺧﺮی در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ورودی و ﭘﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

The River Pass
 :Idunn Appleدر ﻃﻮل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  Path to the Mountainدر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه از ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﭘﺎﻦ
ﺑﭙﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دوراﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﭘﭙﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻞ ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺣﺮف ﺣﮏ ﺷﺪه اول ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺮوف ﺑﺎﻻی ﭘﻞ ﻗﺮار دارد.

ﺣﺮف آﺧﺮ ﻫﻢ در ﻃﻮل ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ و روی ﯾﮑﯽ از ﺻﺨﺮه ﻫﺎ اﺳﺖ.

 :Horn of the Blood Meadﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از دروازه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻏﺎر ﺑﺎ
ورودی ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از ﻏﺎر وارد ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬر از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ از زﻣﯿﻦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺗﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و روی آن ﺑﭙﺮﯾﺪ .ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ روی
آن ﻗﺮار دارد.

دو ﻋﺪد از ﺣﺮف ﻫﺎی ﺣﮏ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن اﻃﺮاف ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار و ﯾﮑﯽ در ﻏﺎر روﺑﺮوی
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ.

ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮف آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻮﺑﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ روی آن
اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺣﺮف آﺧﺮ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد.

 :Idunn Appleﺑﻌﺪ از ﻣﺒﺎرزه و ﺷﮑﺴﺖ دادن  ،Brenna Daudiﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ
ﻧﻮرﻧﯿﺮ در ﻫﻤﺎن اﻃﺮاف ﻗﺮار دارد .دو ﻋﺪد از ﺣﺮف ﻫﺎی ﺣﮏ ﺷﺪه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ

ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺣﺮف آﺧﺮ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﻣﮑﺎن ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر اﺳﺖ.

 :Horn of the Blood Meadاﯾﻦ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ
 Witch’s Caveﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن آﺗﺮﺋﻮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﮑﺎن ﻫﺎی
ﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎﯾﯽ آﺑﯽ را در اﻃﺮاف ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ آﺗﺮﺋﻮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺣﺮوف ﺣﮏ
ﺷﺪه در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ورودی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 :Idunn Appleﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎدﻫﺎی ﻫﻞ ) (Winds of Helرا ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ دوﺑﺎره
ﺑﻪ  Witch’s Caveﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ورودی راﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻻﮐﭙﺸﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮوﯾﺪ .در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﭘﺮ از ﺷﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .از آﺗﺮﺋﻮس ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ

ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی روی ﻇﺮف را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ
ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﻇﺮف ﺑﺮوﯾﺪ.

وﻗﺘﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﻦ روﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﻇﺮف ﺷﻨﯽ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎد ﻫﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دوﺑﺎره از ﺗﭙﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎد را از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻻ در ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﭙﻪ
ﺑﺪوﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎد ﻫﻞ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺒﺮ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و ﺣﺮوف
ﺣﮏ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

Forgotten Caverns
 :Idunn Appleاﯾﻦ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ  Lake of Nineو در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

Lookout Tower
 :Idunn Appleاوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ اوﻟﯿﻪ  Lookout Towerﻗﺮار دارد .ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ
ﺣﺮف ﻫﺎی ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزه ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻی ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .دو ﺣﺮف اول در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺮف آﺧﺮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ و در ﺑﺎﻻی آﺑﺸﺎر ﻗﺮار دارد.
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ

Foothills
 :Horn of Blood Meadاﯾﻦ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  Path to the Mountainو ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﯿﻨﺪری ﻗﺮار دارد .در ﺟﻨﮕﻞ و ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻃﺮاف ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﺶ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ Poison Chest
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ  Scorn Poleروﺑﺮوی آن را ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

Fafnir’s Storeroom
 :Blood Meadدر ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﯿﻨﺪری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .دو ﻋﺪد از ﺣﺮوف ﺣﮏ ﺷﺪه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺻﻨﺪوق
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﺧﺮی در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ آﺑﺸﺎر در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﯾﺪ

اول ﺣﺮف ﺑﺎﻻی آﺑﺸﺎر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دو ﺣﺮف اﻃﺮاف ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ را ﻫﺪف ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

Veithurgard
 :Blood Meadﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﻣﺠﺴﻤﻪ اژدﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﺮوﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ را ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺣﺮف ﺣﮏ ﺷﺪه اول در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ از آن آﻣﺪه اﯾﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ درﺧﺖ ﻗﻄﻊ
ﺷﺪه ﻗﺮار دارد.

ﺣﺮف ﺣﮏ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ و ﺣﺮف آﺧﺮ روی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ اﻃﺮاف
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.

Alfheim
 :Iduun Appleﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ درون  Ringed Templeﻗﺮار دارد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻞ
را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﺮف ﻫﺎی ﺣﮏ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺳﻨﮕﯽ ﭼﺮﺧﺶ را در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را آرام ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﭙﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺮوف ﺣﮏ ﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

