


راهنمای فارسی قدم به قدم و جامع بازی

D a r k  S o u l s  I I I

)1397 ییــز  بــه صــورت اختصاصــی در وبســایت گیمفــا  )پا ئــه شــده  را ا تهیــه و 
G a m e f a . c o m

تهیه، ترجمه و گردآوری: سعید آقابابایی )سردبیر تحریریه وبسایت گیمفا(



Gamefa.com

2

 	Iudex Gundyr  به سمت باس فایت Cemetery of Ash از

بــه دارک ســولز ۳ خــوش آمدیــد. در قســمتی کــه بــازی آغــاز مــی شــود بــرای کســانی کــه بــار اولشــان اســت ایــن ســری را تجربــه 
مــی کننــد حالــت آمــوزش و یادگیــری کنتــرل بــازی از طریــق پیــام هــای روی زمیــن را دارد و نگرانــی خاصــی در مــورد ایــن منطقــه 
 Parry یــا ضربــه از پشــت و همینطــور Backstab نداشــته باشــید. این بخــش اولیــه بــازی محــل بســیار خوبــی اســت بــرای تمریــن
یــا رد کــردن حمــات دشــمن و … اگــر تــازه ایــن ســری را شــروع کــرده ایــد ایــن جــا جایــی اســت کــه مــی توانیــد بفهمیــد چطــور 
بازیبــازی هســتید و آیــا کاســی کــه انتخــاب کــرده ایــد برایتــان مناســب اســت یــا خیــر. بایــد ببینیــد کــه آیــا آن قــدر ســرعت عمــل 
و دقــت و زمــان بنــدی داریــد کــه حمــات دشــمن را Parry یــا دفــع کــرده و ضــد حملــه بزنیــد و یــا ترجیــح مــی دهیــد بــا ســپر دفــاع 
کنیــد و یــا جــای دفــاع، جاخالــی دادن و غلــت زدن را بیشــتر مناســب خــود مــی دانیــد؟ در مبــارزات نزدیــک آیــا بیشــتر بــه سیســتم 
ســاج یــک دســتی و ســپر عاقمندیــد )قــدرت و ســرعت متوســط( یــا بــه سیســتم گرفتــن یــک ســاح در دو دســت بــرای قــوی تــر 
ضربــه زدن )کنــد ولــی قــوی( و یــا روش گرفتــن دو ســاح مثــل خنجــر در دو دســتتان )ســریع ولــی ضعیــف(؟ بــه ایــن ترتیــب بایــد کلیــت 
سیســتم مبــارزه دلخــواه خــود را دریابیــد و اگــر کاســتان مناســب ســبک دلخواهتــان نیســت، هنــوز کــه اول کار اســت مجــددا بــازی 
را شــروع کــرده و کاس مناســب تــر را انتخــاب نماییــد و حتــی مــی توانیــد ایــن بخــش اولیــه بــازی را بــا چنــد کاس مختلــف امتحــان 

کــرده و کاس مناســب خــود را پیــدا کنیــد.

بعــد از بیــدار شــدن، مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد. یــک grunt کــه دشــمنان بســیار معمولــی بــازی هســتند جلوتــر ایســتاده اســت. 
اگــر از کاس مبــارزات نزدیــک هســتید بــا یــک ضربــه مــی توانیــد کار وی را بســازید.در اینجــا کــه مســیر شــاخه شــاخه مــی شــود 
ــک grunt دیگــر  ــا ی ــد ت ــد. ســپس مســیر مســتقیم را ادامــه دهی ــد و Soul of a Deserted Corpse را برداری ــه ســمت راســت بروی ب
ــا  ــک دشــمن ب ــد، ی ــک بخــش طــاق مانن ــر ی ــی مســتقیم در زی ــای مســیر اصل ــد. در انته را بکشــید و Ashen Estus Flask را برداری
تیروکمــان وجــود دارد کــه اگــر از مســیر مســتقیم بــه ســمت آن مــی رویــد یــا ســپر را بــاال بگیریــد و یــا از شــلیک هایــش جاخالــی 
دهیــد و او را از پــای در آوریــد. قبــل از ایــن کــه از طریــق بخــش طــاق ماننــد وارد منطقــه بعــدی بــازی شــوید، در ســمت راســتتان چنــد 
پلــه کوتــاه و در ســمت چــپ چنــد پلــه بلندتــر مــی بینیــد. ابتــدا بــه ســمت راســت برویــد و دو عــدد دشــمن را از پــای در آوریــد. در 
 Giant Crystal پشــت ســر ایــن دشــمنان یــک مســیر آبــی مــی بینیــد کــه بعــدا در بــازی بــه آن ســر خواهیــم زد. ایــن مســیر بــه یــک
Lizard مــی رســد کــه در حــال حاضــر بــرای شــما در ابتــدای بــازی یــک دشــمن خیلــی خیلــی قــوی محســوب مــی شــود )البتــه 
نــه ایــن کــه کشــتنش غیــر ممکــن باشــد. بنــده بــا تــاش و لجاجــت موفــق شــدم تــا همیــن اول دخلــش را بیــاورم!!( ولــی اگــر او را 
بکشــید یــک Titanite Scale مــی گیریــد و مــی توانیــد یــک Soul of an Unknown Traveller را از روی زمیــن برداریــد. حــاال از محــل 

طــاق ایــن بــار بــه ســمت چــپ برویــد کــه چنــد پلــه بلندتــر دارد و در اینجــا نیــز یــک دشــمن دیگــر را مــی توانیــد از پــای در آوریــد.

 bonfire حــاال بــه مســیر اصلــی برویــد و از زیــر بخــش طــاق دار رد شــوید تــا بــه قســمت کوهســتان برســید. در ایــن منطقــه نخســتین
Ges� برایتــان فعــال شــود. در اینجــا Cemetery of Ash  بــازی را مــی بینیــد کــه بایــد آن را روشــن کنیــد تــا سیســتم ســفر ســریع بــه
ture یــا حالــت Rest را نیــز یــاد مــی گیریــد. مســیر را بــه ســمت پاییــن کــوه ادامــه دهیــد و اینجــا یــک grunt وجــود دارد کــه آن را 
بکشــید. در اتیــن بخــش مســیر دو شــاخه مــی شــود. ابتــدا بــه ســمت چــپ برویــد و از لبــه بلنــدی کــه مــی بینیــد دورخیــز کــرده و بــر 
روی ســنگ قبــر بخــش پایینــی بپریــد تــا بتوانیــد از روی آن Titanite Shard را برداریــد. ســپس از لبــه ایــن بخــش بــر روی ســر دشــمن 
منطقــه زیریــن بپریــد و در هــوا دکمــه حملــه را بزنیــد تــا plunging attack را مشــاهده کنیــد. مقــداری جلوتــر یــک دشــمن تیروکمــان 
دار دیگــر وجــود دارد کــه بــا احتیــاط او را بکشــید. هنــوز از منطقــه طــاق ماننــد وسوســه کننــده ای کــه در جلــو مــی بینیــد وارد نشــوید. 
در ســمت راســت یــک راه اســت کــه دوبــاره بــه بــاال مــی رود و اگــر قبــل تــر پــرش روی قبــر را بــا موفقیــت انجــام نــداده ایــد دوبــاره 
امتحــان کنیــد تــا آیتــم را بــه دســت بیاوریــد. البتــه در ایــن مســیر بایــد grunt ۳ را بکشــید و یــک عــدد دیگــر هــم ممکــن اســت بــه 

شــما حملــه کنــد. در ایــن بخــش و در روبــروی راهــی کــه بــه ســمت پــرش روی قبــر بــاز مــی گــردد،

بــه لبــه پرتــگاه برویــد و مــی بینیــد کــه در زیــر، یــک بخــش تقریبــا باریــک صخــره ای وجــود دارد کــه یــک آیتــم در انتهــای آن اســت. بــه 
آن قســمت زیریــن برویــد و اینجــا در مســیر برداشــتن آیتــم، یــک دشــمن تیــرو کمــان دار پشــت یــک دشــمن ســپر دار ایســتاده اســت 
کــه کار را بــرای شــما ســخت کننــد. ســعی کنیــد تــا اول دشــمن ســپر دار را بــه ســمت خــود بکشــید و کارش را یکســره کنیــد تــا بعــد 
بتوانیــد راحــت دشــمن تیــرو کمــان دار را از پــای در آوریــد. مراقــب باشــید وقتــی اینجــا غلــت مــی زنیــد از صخــره بــه پرتــگاه ســقوط 
نکنیــد!! آیتمــی کــه اینجاســت شــامل ۵ عــدد firebomb مــی باشــد کــه آن هــا را برداریــد. جــاال برگردیــد بــه همــان مســیر اصلــی و 
بخــش طــاق ماننــدی کــه کمــی قبــل تــر گفتیــم هنــوز واردش نشــوید. حــاال واردش شــوید!! بــه یــک منطقــه تقریبــا دایــره ای شــکل 
وارد مــی شــوید کــه فضــای نســبتا بزرگــی دارد و مــی توانیــد آزادانــه در آن حرکــت کنیــد و مجســمه ای کــه در وســط ایــن منطقــه 
قــرار دارد بــه شــما حملــه نمــی کنــد، البتــه هنــوز!! در اینجــا آیتــم و .. وجــود نــدارد بنابرایــن ســریع تــر بــه کارمــان برســیم. ســراغ 
مجســمه وســط منطقــه رفتــه و شمشــیر را کــه اینجــا مــی بینیــد برداریــد تــا یــک کات ســین رقــم بخــورد و بــه همیــن زودی اولیــن 

Iudex Gundyr !! بــاس فایــت بــازی تقدیــم شــما

Iudex Gundyr  باس فایت

در ابتــدا بایــد بگویــم نمــی شــود بــه ایــن مبــارزه کامــا گفــت یــک “بــاس فایــت” در دارک ســولز )زیــرا بعــدا در همیــن منطقــه بــاس 
فایــت واقعــی همیــن بــارو را خواهیــد دیــد!!( امــا بــه هــر حــال بــرای بازیبــازان جدیــد آن قــدر ســخت هســت کــه بشــود آن را برایشــان 
یــک بــاس فایــت قلمــداد کــرد. در ایــن مبــارزه همــان سیســتم آشــنای چرخیــدن بــه دور دشــمن و غلــت زدن هنــگام ضربــات او و رفتــن 
بــه پشــتش و چنــد بــار ضربــه وارد کــردن، بســیار بــه کار شــما مــی آیــد. اگــر از او دور شــدید تــا آیتــم ســامتی مصــرف کنیــد مراقــب 
حملــه راه دور او کــه دامنــه اثــر زیــادی دارد باشــید امــا ایــن حملــه برعکــس دامنــه اثــر بــاال منطقــه اثــر کوچکــی دارد و بــا یــک غلــت 
زدن بــه اطــراف مــی توانیــد آن را رد کنیــد. وقتــی خــط ســامتی او را تقریبــا بــه حــدود یــک ســوم برســانید او بــه فــرم دوم خــود تغییــر 
شــکل مــی دهــد )اتفاقــی ناخوشــایند کــه خیلــی در دارک ســولز ۳ رایــج اســت!!!(. بایــد ســعی کنیــد کــه بــا همــان روش چرخیــدن 
و غلــت زدن بــه پشــت او در زمانــی کــه مــی خواهــد تبدیــل شــود و در اوایــل تبدیــل شــدنش، خیلــی ســریع بــه او ضربــه بزنیــد و آن 
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مقــدار خــط ســامتی اش کــه مانــده اســت را نیــز زود از بیــن ببریــد قبــل از ایــن کــه حتــی از قابلیــت هــای جدیــدش اســتفاده کنــد. 
اگــر مبــارزه طــول کشــید خیلــی مراقــب حملــه جدیــد او کــه دامنــه خیلــی باالیــی دارد و بســیار هــم ســریع و وحشــیانه اســت باشــید 

و بــه ســمت چــپ غلــت بزنیــد. آتــش و جــادو آســیب خیلــی خوبــی بــه او وارد مــی کننــد و مــی توانیــد از آن هــا اســتفاده کنیــد.

اگــر بــا ایــن مبــارزه مشــکل داریــد بایــد بدانیــد کــه ایــن بــاس فایــت دقیقــا در جهــت آمــوزش مــوارد حیاتــی در مبــارزات دارک ســولز بــه 
شــما طراحــی شــده اســت، یعنــی مدیریــت نــوار قــدرت بدنــی، انتخــاب دفــاع یــا غلــت زدن، انتخــاب و برقــار تعــادل بیــن ســرعت و 
قــدرت و … بنابرایــن اگــر اقعــا در ایــن مبــارزه مشــکل داریــد بازگردیــد و یــک کاس دیگــر را انتخــاب کنیــد. شــاید یــک نــوع ســاح دیگــر 
و زرهــی بــا وزن متفــاوت بــرای شــما بهتــر و راحــت تــر باشــد. در واقــع بایــد ایــن طــور بگویــم کــه بــرای کســانی کــه تــازه بــه ســراغ 
ایــن بــازی مــی اینــد بــاس فایــت Iudex Gundyr ترجمــه دقیــق “نبــرد قضــاوت” اســت. جایــی کــه بایــد قضــاوت کنیــد و قضــاوت مــی 
 Coiled شــوید کــه ایــا اصــا توانایــی و صاحیــت بــازی کــردن دارک ســولز ۳ را داریــد یــا خیــر. وقتــی بــاس را شکســت دادیــد آیتــم
ــزات.  ــوع تجهی ــم از ن ــک آیت ــه ی ــم گفــت، ن ــه شــما خواهی ــدا ب ــه بع ــازی اســت ک ــه ب ــرای ادام ــم ب ــک آیت ــن ی ــد. ای Sword را برداری
بونفایــر Iudex Gundyr را در همــان جایــی کــه بــاس زانــو زده بــود روشــن کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید نشســتن در بونفایــر و 
اســتراحت کــردن در آن، درســت اســت کــه آیتــم ســامتیتان و خــط را پــر مــی کنــد ولــی تمامــی دشــمنان آن منطقــه کــه قبــل تــر 
شکســت داده بودیــد را دوبــاره بــاز مــی گردانــد. حــاال مســیر را بــه ســمت تنهــا راهــی کــه وجــود دارد ادامــه مــی دهیــم. یــک درب 

دو دهنــه بــزرگ کــه اکنــون مــی توانیــد آن را بــاز کنیــد.

 	Firelink Shrine  به سمت Iudex Gundyr از

درب دو دهنــه ای کــه در ایــن منطقــه مــی بینیــد را بــاز کنیــد. جلوتــر از روی جســد Broken Straight Sword را برداریــد. قبــل از ایــن 
کــه از بخشــی کــه از تپــه بــاال مــی رود ادامــه دهیــد. بــه لبــه ایــن منطقــه برویــد و ســمت راســت را نــگاه کنیــد تــا یــک راه باریــک در 
زیــر صخــره هــا ببینیــد. دو دشــمن grunt را در اینجــا بکشــید. اگــر آرام جلــو برویــد میتوانیــد اول دشــمن نخســت را بــه ســمت خــود 
بکشــانید و ســپس بــه ســراغ دومــی برویــد. مراقــب منطقــه خیلــی باریکــی کــه در جلــو مــی بینیــد باشــید. اینجــا یــک درس خیلــی 
بــزرگ در مــورد ایــن بــازی مــی گیریــد، “نوجــه بــه نشــانه هــای صوتــی”؛ اگــر بــا دقــت گــوش دهیــد صــدای دشــمنان کــه در منطقــه 
بــاال ســرتان هســتند را مــی شــنوید کــه بایــد بــه همیــن دلیــل اجتیــاط کنیــد زیــرا ناگهــان در یــک راه باریــک از بــاال روی شــما مــی 
پرنــد و شــما را از دره بــه پاییــن پرتــاب کــرده و مــی کشــند.وقتی دارد از تپــه اصلــی بــاال مــی رویــد دو دشــمن grunt در منطقــه ای 
کــه علــف هــای آن بلنــد اســت منتظرتــان هســتند کــه آن هــا را بکشــید. بــا کشــتن آن هــا دو عــدد دیگــر از ایــن دشــمنان را هــم 
از بــاال بــه ســمت خــود مــی کشــید و بایــد آن هــا را نیــز شکســت دهیــد. یکــی از اینهــا دارای ســپر اســت و دیگــری تیرکمــان دارد.

حتــی شــما مــی توانیــد اول از بخــش دارای علــف هــای بلنــد نرویــد و آن را دور بزنیــد و اول بــه بخــش بــاال کــه دشــمن ســپر دار و 
تیرکمــان دار ایســتاده انــد رفتــه و آن هــا را بکشــید. در ســمت دیگــر پلــه هــا روبــروی بخــش دارای علــف هــای بلنــد، یــک grunt لــب 
دره ایســتاده اســت و بــه منظــره نــگاه مــی کنــد!! او را بــا لگــد بیاندازیــد و یــا از پشــت ترتیبــش را بدهیــد!! هنــوز در ایــن منطقــه 
کارهــای زیــادی مانــده قبــل از ایــن کــه وارد درب بــزرگ بــاالی پلــه هــا کــه کنــارش مشــعل دارد شــوید. بــه ســمت راســت پلــه هــا 
برویــد و چنــد ســنگ قبــر را رد کنیــد تــا بــه یــک ســگ برســید. اگــر تــا حــاال ســری ســولز را بــازی نکــرده ایــد بایــد بگویــم مراقــب 
ســرعت ایــن ســگ هــا باشــید و ســعی کنیــد زود دخلشــان را بیاوریــد چــون ســریع هســتند. وقتــی آن را کشــتید از روی یــک ســنگ 
قبــر آیتــم ارزشــمند Ember را برداریــد. )اگــر بــا ســری ســولز آشــنا نیســتید بایــد بدانیــد کــه در ســری ســولز وقتــی مــی میریــد 

مقــداری از طــول خــط ســامتی شــما کــم مــی شــود و از شــکل انســانی بــه شــکل یــک شــبح در مــی آییــد.

تنهــا راهــی کــه بتوانیــد دوبــاره خــط ســامتیتان را انــدازه قبــل نماییــد و دوبــاره صــورت و بدنتــان مثــل انســان شــود و ماننــد اســکلت 
هــا نباشــید، اســتفاده از یــک ایتــم Ember اســت پــس ســعی کنیــد آن هــا را اصــا بیهــوده مصــرف نکنیــد.(. حــاال وقتــش اســت کــه 
دقیقــا بــه ان ســمت پلــه هــا یعنــی ســمت چــپ آن برویــم، نزدیــک جایــی کــه ۴ عــدد دشــمن را کشــتیم. در اینجــا از چنــد پلــه بــاال 
برویــد و ایتــم East-West Shield  را نزدیــک درخــت برداریــد. بازگردیــد و از چنــد پلــه دیگــر کــه بــاز هــم بــاال مــی رونــد بــاال رفتــه و دو 
دشــمن را در اینجــا بکشــید. در ادامــه همیــن مســیر از روی یــک جســد یــک Ember دیگــر را نیــز برداریــد. مســیر را بــه جلــو برویــد و 
وقتــی مســیر باریــک مــی شــود بــاز هــم از لبــه ســنگ هــا جلــو برویــد و ســعی کنیــد ســقوط نکنیــد تــا بــه پشــت معبــد برســید و در 
آنجــا Homeward Bone را بردارید. حــاال فقــط یــک مســیر مانــده اســت کــه نرفتــه ایــم )مســیر مســتقیم بخشــی کــه ۴ دشــمن را 
 Sword Master مهاجــم و قدرتمنــد بــه نــام NPC کشــتیم( کــه اتفاقــا ســخت تریــن مســیر ایــن بخــش نیــز هســت زیــرا توســط یــک
)در بــار اول بــازی بــرای شــما خیلــی قدرتمنــد اســت( نگهبانــی مــی شــود. کشــتن او بســیار مفیــد و ارزشــمتد اســت زیــرا کــه بــه 
شــما شمشــیر Uchigatana را مــی دهــد کــه در اوایــل بــازی خیلــی قدرتمنــد اســت. همچنیــن شــما مــی توانیــد بعــدا کــه تیرکمــان 
داشــتید بیاییــد و از دور بــه او یــک تیــر بزنیــد و فــرار کنیــد و مجــددا برگردیــد و ایــن کار را تکــرار کنیــد تــا کشــته شــود. هرچنــد خســته 
کننــده اســت ولــی ارزشــش را دارد.امــا اگــر مــی خواهیــد در همیــن زمــان او را بکشــید پــس اول صبــر کنیــد تــا بونفایــر را روشــن 

کنیــم و بعــد ســراغش بیاییــم. حــاال بــه درون درب بــزرگ معبــد برویــد تــا وارد Firelink Shrine شــوید.

Firelink Shrine

بــه Firelink Shrine کــه هــاب و مامــن اصلــی شــما در بــازی اســت خــوش آمدیــد. اینجــا پــر از شــخصیت هــای مختلــف اســت کــه 
خدمــات زیــادی را بــرای شــما انجــام مــی دهنــد. اینجــا و در کنــار شــخصیت هــا خیلــی مراقــب باشــید کــه ناگهــان دســتتان بــر روی 

تریگرهــای کنترلــر نــرود و بــه شــخصیت هــا ضربــه نزنیــد زیــرا دیگــر راه برگشــتی نیســت کــه بتوانیــد دوبــاره از ســیو .. بیاییــد. 

اگــر مــی خواهیــد بــه صــورت جداگانــه بــا تــک تــک شــخصیت هــا و خــط داســتانی خــاص آن هــا و چگونگــی و ترتیــب 
انجــام ماموریــت هــا بــرای از بیــن نرفتــن خــط داســتانی آنهــا آشــنا شــوید، بــه بخــش راهنماهــای شــخصیت هــای 
دارک ســولز ۳ در انتهــای راهنمــا برویــد کــه بــه صــورت تــک تــک و جداگانــه هــر شــخصیت را در یــک قســمت بــرای 



Gamefa.com

4

شــما توضیح داده ام. 

بعــد از ورود کمــی جلوتــر برویــد و مــی توانیــد از لبــه پلتفــرم بــه پاییــن و بــه بخــش زیریــن بپریــد. ســپس از پلــه هــای ســمت راســت 
پاییــن برویــد و بــه بخــش کــف ایــن منطقــه برســید و در وســط آن بونفایــر Firelink Shrine را بــا اســتفاده از Coiled Sword کــه از بــاس 
اول گرفتیــد فعــال نماییــد. ایــن بونفایــر یــک ویژگــی خــاص دارد کــه هیــچ بونفایــر دیگــری در بــازی چنیــن قابلیتــی را نــدارد و آن هــم 
قابلیــت ســوزاندن Undead Bone Shard هــا در بونفایــر اســت کــه هنــوز از ایــن آیتــم ارزشــمند در اختیــار نداریــد ولــی وقتــی گرفتیــد 
بــه اینجــا بیاییــد و از گزینــه ســوزاندن آن در بونفایــر اســتفاده کــرده تــا آیتــم ســامتی خــود یعنــی Estus flask را ارتقــا دهیــد و بــا هــر 

بــار مصــرف آن میــزان بیشــتری از خــط ســامتی شــما پــر شــود.

حــاال برویــم ســراغ مقــداری صحبــت کــردن بــا شــخصیت هــا. در همــان نزدکــی هــای بونفایــر روی چنــد پلــه باالتــر شــخصیتی بــه 
نــام Hawkwood نشســته اســت. بــا او چنــد بــار صحبــت کنیــد و آیتــم Collapse emote را بــه شــما مــی دهــد. زنــی کــه در نزدیــک 
بونفایــر ماســک بــه صــورت زده اســت، Fire Keeper اســت کــه بهتریــن دوســت شــما در بــازی اســت. در واقــع او شــما را لــول آپ 
مــی کنــد. بــا او صحبــت کنیــد و گزینــه لــول آپ را انتخــاب کنیــد و هــر المانــی کــه دوســت داریــد را ارتقــا دهیــد. در زیــر پلــه هــای ایــن 
منطقــه یــک تونــل مــی بینیــد کــه در وســط آن زنــی روی صندلــی نشســته اســت کــه Shrine Handmaid اســت و او مهــم تریــن تاجــر 

بــازی بــرای شماســت.

لیســت اولیــه آیتــم هــای او کــم اســت ولــی در طــول بــازی کــه خاکســترها یــا Ash هــای مختلــف را بــه دســت مــی آوریــد و بــه او مــی 
دهیــد، لیســت آیتــم هایــش از زره و ســاح و .. گســترده تــر مــی شــود. آیتــم White Sign Soapstone کــه او بــرای فــروش در اختیــار 
دارد آیتمــی اســت کــه اگــر مــی خواهیــد بــه صــورت کــو آپ بــازی کنیــد بایــد آن را بخریــد. ایــن شــخصیت قابــل کشــتن اســت ولــی هــر 
بــار دوبــاره ظاهــر مــی شــود و مــدام قیمــت هایــش را باالتــر مــی بــرد، پــس حماقــت نکنیــد. دقیقــا در روبرویتــان مــی بینیــد کــه پیرمــرد 
 Hurrah مشــغول کار اســت. بــه ســراغ او برویــد و چنــد بــار بــا او صحبــت کنیــد تــا حالــت یــا گســچر Andre the Smith آهنگــر یعنــی
emote را بــاز کنــد. او دارای قابلیــت هــای مختلفــی بــرای ســرویس دادن بــه شماســت کــه بســیار هــم مهــم هســتند. ایــن مــوارد 

شــامل بخــش هایــی هســتند کــه کامــا بــرای شــما توضیــح داده خواهنــد شــد.

در مــورد ســرویس هــای شــخصیت آهنگــر یعنــی Andre the Smith حــرف مــی زدیــم. وی ایــن کارهــا را مــی توانــد بــرای شــما انجــام 
دهد:

• تعمیــر تجهیزات: معمــوال ایــن تعمیــر کــردن تجهیــزات هیــچ وقــت الزم نمــی شــود مگــر ایــن کــه از یــک وســیله بســیار 	
بســیار شــکننده و یــا غیــر صحیــح اســتفاده کنیــد و یــا در یــک محیــط بــا شــرایط خطرنــاک بــرای اســتقامت تجهیــزات باشــید.

• ارتقای قدرت سالح: از آیتم ها و درجات گوناگون  Titanite برای ارتقای قدرت ساح یا سپر استفاده می شود.	

• تغییــر حالــت دادن ضربــات ســالح و اضافــه کــردن المــان هــای مختلــف بــه آن هــا: از آیتــم هــای ارتقــای مختلــف 	
ماننــد آپگردیهــای آتــش و … اســتفاده کنیــد تــا کاربــرد ســاح را تغییــر دهیــد و مثــا بــه ضربــات آن آتــش و ســم و جــادو و .. 

اضافــه کنیــد و یــا ســپرها را بــه نــوع خاصــی از ضربــات مقــاوم تــر کنیــد.

• ــزد 	 ــد ن ــده جــادو )FP( کــه حمــل مــی کنید: شــما مــی توانی ــر کنن ــم پ ــم ســالمتی و آیت ــن تعــداد آیت باالنــس بی
آهنگــر تعــادل بیــن ایــن دو ایتــم را تعییــن کنیــد و مثــا مــی توانیــد کل تعــداد ممکــن را آیتــم ســامتی حمــل کنیــد یــا تعــدادی 

از ایــن و تعــدادی از آن.

• ارتقــای Estus flask: آیتــم Estus Shard را نــزد او بیاوریــد تــا یــک جــای بیشــتر بــرای حمــل یــک عــدد ایتــم ســامتی یــا 	
جــادو آزاد شــود.

شــخصیت Andre قابــل کشــته شــدن اســت امــا دوبــاره ظاهــر مــی شــود ولــی دیگــر در آن بــازی، از ارتقــا دادن ســاح هایتــان امتنــاع 
مــی کنــد پــس مراقــب باشــید!! شــما مــی توانیــد ایتــم هــای coal مختلــف را بــه او بدهیــد تــا لیســت تغییــر حالــت دادن ســاح هــا 

توســط او را بســط دهیــد.

از پلــه هــای پشــت ۵ صندلــی پادشــاهی کــه در ایــن منطقــه مــی بینیــد اســتفاده کنیــد تــا بــاال رفتــه و بــه پشــت ایــن صندلــی هــا 
 Ludleth of Courland .بگردیــد Ludleth the Exiled برســید و مــی توانیــد توضیــح هــر یــک را بخوانیــد. بــه دنبــال صندلــی کــه نوشــته
روی ایــن صندلــی نشســته اســت و شــما مــی توانیــد بــا او صحبــت کنیــد اگــر بــه نزدیکــش برویــد ولــی مراقــب باشــید نیافتیــد. بعــدا 
ــا آیتــم هــای  در بــازی او بــه شــما ســرویس transposition را پیشــنهاد مــی کنــد و اجــازه مــی دهــد تــا روح بــاس هــای بــازی را ب

قدرتمنــد و خــاص عــوض کنیــد. پــس مراقــب باشــید کــه روح بــاس هــا را الکــی بــرای گرفتــن روح اســتفاده نکنیــد.

یــک شــخصیت دیگــر باقــی مانــده اســت کــه بــا وی صحبــت کنیــم. شــخصیتی بــه نــام Ringfinger Leonhard کــه بــه یکــی از کنــاره 
هــای صندلــی پادشــاهی Lothric تکیــه داده اســت. بــا او ضحبــت کنیــد و وی بــه شــما ۵ عــدد Cracked Red Eye Orb مــی دهــد و 
شــما را تشــویق مــی کنــد کــه شــانس خــود در PvP را بیازماییــد. مــی توانیــد مســیر کامــل خــط داســتانی وی را در انتهــای راهنمــا 

مطالعــه فرماییــد.

در طــول بــازی و پیشــروی در  آن بــا شــخصیت هــای دیگــری هــم اشــنا مــی شــوید کــه تاثیــرات گوناگونــی بــر بــازی شــما مــی گذارنــد 
 Soul of a Deserted و هــر کــدام عقایــد و رفتــاری خــاص دارنــد. در حــال حاضــر دیگــر در اینجــا کار خاصــی نداریــم. البتــه یــک آیتــم
Corpse نیــز وجــود دارد کــه اگــر از ورودی کنــاری در طبقــه بــاالی ایــن بخــش بیــرون برویــد مــی توانیــد آن را بــر داریــد. در اینجــا یــک 



Gamefa.com

5

درخــت بــزرگ و غــول پیکــر وجــود دارد کــه گاهــی بذرهایــی را مــی انــدازد کــه مــی توانیــد از آنهــا بــرای آســان تــر کــردن مبارزاتــی کــه 
بــه دنیــای دیگــران حملــه مــی کنیــد یــا بــه شــما حملــه مــی کننــد اســتفاده نماییــد.

در اینجــا یــک ســری جمــع آوری آیتــم هــای دیگــر یــا treasure hunting انتخابــی نیــز وجــود دارد کــه مــی توانیــد از آنهــا فعــا بگذریــد 
و بعــدا بــه سراغشــان بیاییــد ولــی بنــده بــرای شــما توضیــح مــی دهــم.

treasure hunting  انتخابی: 

شــخصیت Shrine Handmaid کلیــدی بــه نــام Tower Key را بــا قیمــت ۲۰۰۰۰ روح مــی فروشــد کــه واقعــا در ابتــدای بــازی مبلــغ 
باالیــی اســت ولــی بعــدا کســب آن ماننــد اب خــوردن مــی شــود. پــس بهتــر اســت کــه فعــا از آن بگذریــد و بعــدا ســراغش بیاییــد 
امــا باالخــره بــرای آنهایــی کــه مــی خواهنــد همیــن اول بــه ســراغش برونــد و اینقــدر روح جمــع مــی کننــد کــه بتواننــد آن را بخرنــد 

توضیــح مــی دهیــم.

وقتــی ایــن کلیــد را داشــتید بــه همــان بخــش درخــت بــزرگ برویــد و از آن رد شــوید و بــه یــک درب قفــل بــا میلــه هــای فلــزی مــی 
رســید کــه بــا کلیــد بــاز کنیــد و بــه ســمت بــرج مــی رویــد. شــروع دبــه گذشــتن از پــل کنیــد امــا در نیمــه پــل از بخشــی کــه خــراب 
شــده اســت بــه پاییــن بپریــد. اســتفاده از Spook یــا Silvercat Ring باعــث کاهــش آســیب شــما در اثــر پاییــن پریــدن مــی شــوند. 
بافاصلــه بــه ســمت چــپ برویــد و نردبانــی کــه مــی بینیــد را بــا لگــد بــه پاییــن بیندازیــد تــا از ایــن بــه بعــد بتوانیــد مثــل آب خــوردن 
بــه ایــن بخــش بیاییــد. روی ســقف شــروع بــه گشــتن کنیــد تــا جایــی کــه یــک آیتــم در حــال درخشــیدن ببینیــد. پاییــن بپریــد و آن را 
کــه Homeward Bones اســت برداریــد. )از روی ایــن ســقف مــی توانیــد اگــر هنــوز Sword Master را نکشــته ایــد و مــی خواهیــد 
 Alluring را بــه دســت بیاوریــد، شــروع بــه تیرانــدازی بــه ســمت او کنیــد و اگــر هــم از محــدوده دیــد شــما خــارج شــد بــا Uchigatana

Skull وی را برگردانیــد تــا کارش را از روی ســقف بــه راحتــی و زمانــی کــه دســتش بــه شــما نمــی رســد تمــام کنیــد(

هنــوز کامــا بــه پاییــن نپریــد. از روی همیــن ســقف کــه یــک رده پاییــن تــر از ســقف اصلــی اســت راه برویــد تــا بــه یــک درب برســید 
کــه مــی یبنیــد دوبــاره شــما را بــه shrine بــاز مــی گردانــد امــا از بــاالی بــاال و روی چنــد ســتون باریــک. از روی ســتون بــه جلــو برویــد و 
آیتــم Estus Shard را برداریــد. ســپس در انتهــای ســتون بــه دیــوار ضربــه بزنیــد تــا راه مخفــی بــاز شــود. بــه جلــو برویــد و پاییــن بپریــد. 
 Silver یــک صنــدوق اینجاســت کــه یکــی از برتریــن حلقــه هــای بــازی )برتریــن نــوع حلقــه بــرای مــن در کل بــازی هــای ســولز( یعنــی
ــازی  Covetous Serpent را در خــود دارد کــه باعــث مــی شــود روح بیشــتری از دشــمنان بگیریــد و از آنجــا کــه همــه چیــز در ایــن ب
 Silver بــر اســاس روح اســت، بــه نظــر مــن مهمتریــن حلقــه بــازی بــه حســاب مــی آیــد مخصوصــا در درجــات باالتــر آن و پیــدا کــردن

Covetous Serpent +۳. پاییــن بپریــد و مــی بینیــد کــه پشــت صندلــی پادشــاهی Lothric هســتید.

دوبــاره برگردیــد و بــا نردبــان برویــد روی ســقف. ایــن بــار دقیقــا بــه نقطــه وســط ســقف برویــد و یــک النــه پرنــده مــی بینیــد )ســولز بــاز 
هــا مــی داننــد ایــن یعنــی چیــه!!(. در اینجــا شــما مــی توانیــد بــا Picklepum the Crow تعامــل داشــته باشــید. شــما در اینجــا مــی 
 ”Leave“ توانیــد برخــی ایتــم هــای خــود را تعویــض کنیــد. درون النــه بایســتید و بــه روی آیتــم مــورد نظــر در اینونتــوری برویــد و گزینــه
را بزنیــد تــا آیتــم را بیاندازیــد. کاغ بــه شــما مــی گویــد کــه آیــا از ایــن هدیــه خوشــش مــی آیــد یــا خیــر. اگــر خوشــش بیایــد آن آیتــم 
را بــا یــک آیتــم دیگــر کــه بــه شــما مــی دهــد عــوض مــی کنــد. )وقتــی یــک بــار صفحــه را لــود کنیــد مــی بینیــد کــه آیتــم عــوض شــده 

و آیتــم چدیــد در النــه اســت(.

حــاال برویــد بــه ســمت لبــه ســقف کــه از آنجــا مــی توانســتیم بــه Sword Master شــلیک کنیــم. اینجــا یــک راه در پاییــن مــی بینیــد. 
ــد. خــب دیگــر کارمــان در  ــا آیتــم Twinkling Titanite را برداری ــد و اینجــا یــک Crystal Lizard را بکشــید ت ــو بروی ــه جل ــد و آرام ب بپری
اینجــا و روی ســقف و .. تمــام اســت. حــاال برگردیــد روی همــان پــل کــه در ابتــدا از نیمــه آن پاییــن پریدیــم. ایــن بــار تــا انتهــاب رویــد و 
 Fire را برداریــد )اگــر ایــن را بــه Fire Keeper’s Soul ســوار آسانســوری کــه مــی بینیــد شــوید. پلــه هــا را دنبــال کنیــد تــا در بــاال آیتــم
Keeper بدهیــد Dark Sigil را شــفا مــی دهــد امــا خــط داســتانی یکــی دو شــخصیت مهــم و یکــی از پایــان هــای بــازی را از بیــن 

مــی بــرد پــس پیشــنهاد مــی کنــم کــه هرگــز Fire Keeper’s Soul را بــه Fire Keeper ندهیــد.(

ــرا در  ــد زی ــش نداری ــن بخ ــی از ای ــاد نگران ــید زی ــته باش ــر Sword Master را کش ــد. اگ ــن برگردی ــه پایی ــاره ب ــور دوب ــا آسانس ــاال ب ح
کــف ایــن بخــش منطقــه ای اســت کــه درب پشــت ســر Sword Master قــرار داشــت. اینجــا مــی توانیــد یکــی دو آیتــم را بــا دقــت 
برداریــد. Spook یــا Silvercat Ring را مجهــز کنیــد )اگــر داریــد(. ســپس بــه پاییــن، جایــی کــه مــی بینیــد یــک آیتــم مــی درخشــد 
نــگاه کنیــد. عقــب آمــده و بدویــد و از لبــه ایــن بخــش بپریــد تــا بتوانیــد روی آن بخــش کوچکــی کــه ایتــم روی آن قــرار دارد فــرود بیاییــد.
حــاال مــی بینیــد کــه ارزشــش را داشــت. ســت لبــاس Fire Keeper set را برداریــد. دوبــاره پاییــن تــر یــک آیتــم دیگــر مــی بینیــد. روی 
آن بپریــد و Estus Ring را برداریــد. حــاال درب را بــاز کنیــد و مــی بینیــد کــه از پشــت ســر جایــی کــه Sword Master ایســتاده بــود در 

آمــده اید.

خب دیگر کارمان اینجا تمام است و می توانیم به منطقه جدید High Wall of Lothric برویم .

منطقه High Wall of Luthric که تنها بخشی است که اکنون از بونفایر فایرلینک شربین به آن سفر کنید.

:Tower on the Wall به سمت High Wall of Lothric از

تنهــا یــک مســیر بــه جلــو وجــود دارد. مســتقیم برویــد و درب هــا را بــاز کنیــد. وقتــی بــه منطقــه بیرونــی رســیدید کمــی جلوتــر ســمت 
ــاالی  ــد ب ــد. از اینجــا دو راه وجــود دارد. یکــی ســمت چــپ کــه مــی بینی ــر High Wall of Lothric bonfire را روشــن کنی چــپ بونفای
آن یــک اژدهــا نشســته اســت و دیگــری روبــروی. یونفایــر کــه پلــه هایــی رو بــه پاییــن اســت. راه اصلــی، مســیر ســمت چــپ کــه 
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اژدهــا دارد اســت امــا اگــر ابتــدا راه ســمت راســت را برویــد مــی توانیــد یــک آیتــم خیلــی مفیــد برداریــد )خــدا بــه راه راســت هدایتتــان 
کند!!(. قبــل از ایــن کــه بونفایــر بــه مســیر ســمت راســت از پلــه هــا پاییــن برویــد، در دیــوار ســمت راســت یــک خرابــی کوچــک مــی 
ــر اســت او را اکنــون  ــه دســت روی آن وجــود دارد کــه بهت ــد کــه یــک دشــمن تیرکمــان ب ــد کــه اگــر نزدیــک آن شــوید مــی بینی بینی
بکشــید. از لبــه بــه ســمت جلــو پاییــن نپریــد، زیــرا دو ســگ را بــا هــم بــه ســمت خــود مــی کشــید. بــه روی پلــه هــا پریــده و ســپس 
ارام از پلــه هــا پاییــن رفتــه و ابتــدا یکــی از ســگ هــا را بکشــید و دیگــری را نیــز از پــای در آوریــد. دشــمنانی کــه در اینجــا مــی بینیــد 
و انــگار مشــغول عبــادت هســتند، اکثــر غیــر فعالنــد و کاری بــه شــما ندارنــد مگــر آن کــه بهشــان ضربــه بزنیــد. البتــه بعــدا مــی بینیــد 
کــه یــک دشــمن زنــگ بــه دســت وجــود دارد کــه اگــر آالرم بدهــد همــه ایــن هــا بلنــد شــده و بــه شــما حملــه مــی کننــد کــه در ایــن 
بخــش آن دشــمن آالرم دهنــده وجــود نــدارد و مــی توانیــد بــی خیــال ایــن دشــمنان بــی ازار شــوید زیــرا روح خوبــی هــم نمــی دهنــد 

و فقــط ۳۶ عــدد روح دارنــد!!

نگرانــی اصلــی ایــن بخــش دو دشــمن قــد بلنــد و بزرگــی هســتند کــه یکــی از آن هــا در مســیر روبــروی شــما اســت و دیگــری در 
پاییــن پلــه هایــی کــه ســمت چــپ ایــن منطقــه قــرار دارد. ایــن دشــمنان قــد بلنــد بســیار قــوی تــر از دشــمنان معمولــی کــه تــا بــه 
حــال دیــده ایــد هســتند و آســیب بیشــتری مــی زننــد در کنــار دامنــه حملــه باالتــری کــه دارنــد. مراقــب باشــید کــه در هنــگام گشــت 
زنــی ایــن دشــمنان در منطقــه جــوری حملــه نکنیــد کــه هــر دوی آن هــا بــا هــم نزدیــک شــما باشــند و هــر دو بــا هــم حملــه کننــد. 
ابتــدا بــه پاییــن پلــه هــای ســمت چــپ برویــد و دشــمنی را کــه در ایــن بخــش اســت از پــای در آوریــد. البتــه یــک دشــمن معمولــی 
 Soul of هــم اینجــا هســت کــه ابتــدا نشســته اســت و ســعی مــی کنــد شــما را گــول بزنــد ولــی حملــه خواهــد کــرد. ســپس آیتــم
a Deserted Corpse را برداریــد. دربــی کــه اینجــا مــی بینیــد از ایــن ســمت بــاز نمــی شــود. بــاال برگردیــد و ایــن بــار مســیر مســتقیم 
را برویــد و دیگــر دشــمن قــد بلنــد را از پــای در آوریــد. ســپس از پلــه هایــی کــه مــی بینیــد بــاال برویــد. اینجــا اوضــاع مــی توانــد خیلــی 
خطرنــاک شــود. بیــن دشــمنانی کــه اینجــا نشســته انــد یکــی از آنهــا بــا رســیدن شــما قصــد دارد تبدیــل شــود و بایــد ســریعا و قطعــا 
خیلــی زود او را از پــای در آوریــد وگرنــه تبدیــل بــه یــک snake beast بســیار وحشــی و قدرتمنــد مــی شــود کــه دقیقــا از لحــاظ ظاهــری 
مثــل بــاس اول بــازی یعنــی Iudex Gundyr بعــد از تبدیــل شــدن اســت. اگــر بگذاریــد او تبدیــل شــود کار خیلــی خیلــی ســختی در 
ایــن بخــش بــازی بــرای کشــتنش خواهیــد داشــت. بعــد از کشــتن ایــن دشــمن بــه ســراغ دشــمنی کــه تیرکمــان دارد برویــد و او را 
از پــای در آوریــد. وقتــی همــه را در ایــن بخــش کشــتید مــی توانیــد تیرکمــان Longbow و ۱۲ عــدد تیــر Standard Arrow را برداریــد. 

جــاال برگردیــد و در بونفایــر اســتراحت کنیــد تــا آیتــم ســامتی دوبــاره پــر شــود. حــاال نوبــت رفتــن بــه مســیر اژدهاســت.

از پلــه هــا پاییــن برویــد. اژدهــای خاکســتری کــه بــاالی ســاختمان مــی بینیــد حملــه نمــی کنــد ولــی معنیــش ایــن اســت کــه اینجــا 
در امــان هســتید. زیــرا یــک overseer یــا دشــمن آالرم دهنــده در اینجــا گشــت زنــی مــی کنــد و اگــر زود او را نکشــید و آالرم دهــد، 
 Soul of a Deserted حــدود ۱۰ دشــمنی کــه غیــر فعــال هســتند در اینجــا بــه شــما حملــه مــی کننــد. بعــد از کشــتن دشــمنان آیتــم
Corpse را در اینجــا برداریــد. معمــوال یــک دشــمن دیگــر نیــز دز ایــن بخــش وقتــی بــه اژدهــا نزدیــک مــی شــوید بــه شــما حملــه مــی 
کنــد کــه او را نیــز از بیــن ببریــد. از پلــه هایــی کــه بــه ســمت یــک اتــاق پاییــن در تاریکــی مــی رونــد عبــور کــرده و بــه محــض ورود بــه 
اتــاق بــه ســمت چــپ برویــد و دشــمنی کــه روی زمیــن نشســته اســت را بکشــید. بــه صــورت حرکــت عقربــه هــای ســاعت در اتــاق 
حرکــت کنیــد تــا دو عــدد firebomb را برداریــد و یــک دشــمن ســپردار کــه پشــت جعبــه هــا برایتــان کمیــن کــرده اســت را نیــز ببینیــد 
و وی را از پــای در آوریــد. فعــا از نردبانــی کــه مــی بینیــد در ایــن بخــش وجــود دارد بــه پاییــن نرویــد. برگردیــد بیــرون و در ســمت چــپ 
پلــه هایــی کــه از آن هــا وارد اتــاق تاریــک شــدید یــک راه باریــک مــی بینیــد کــه بــه ســمت منطقــه اژدهــا مــی رود. از آنجــا وارد شــوید 
و خیلــی ســریع overseer را اینجــا در حــال حرکــت اســت بکشــید. یــک ســری پلــه دیگــر مــی بینیــد کــه بــاال مــی رونــد. بــاالی ایــن 
پلــه هــا یــک دشــمن دیگــر قــرار دارد کــه او را نیــز از بیــن بریــد. یــک دشــمن دیگــر نیــز کــه دراز کشــیده اســت و مــی خواهــد شــما را 
فریــب دهــد بــه شــما حملــه مــی کنــد کــه کارش را بســازید. اینجــا آیتــم Binoculars را برداریــد کــه مثــل یــک دوربیــن بــه شــما اجــازه 

مــی دهــد مناطــق اطــراف را بــه صــورت اول شــخص بررســی و نــگاه کنیــد.

حــاال برگردیــد و ایــن بــار اژدهــا را دور بزنیــد و در ســمت دیگــر آن، از یــک بخــش کوچــک کــه وجــود دارد بــه پاییــن بپریــد و از پنجــره وارد 
 Soul of a Deserted را برداریــد. حــاال از نردبانــی کــه قبــا دیــده بودیــم پاییــن برویــد. در مســیر آیتــم Gold Pine Resin شــوید تــا ایتــم
Corpse را برداریــد. وقتــی بــه بخــش بیــرون رســیدید یــک دشــمن ســپردار مــی بینیــد. کمــی بعــد او هــم یــک دشــمن تیرکمــان دار 
قــرار دارد کــه مراقــب حماتــش باشــید. نگــران دیگــر دشــمنانی کــه مــی بینیــد در ایــن جــا مشــغول گشــت زدن هســتند نباشــید. 
چــرا؟ خواهیــد دیــد. از پلــه هایــی کــه مــی بینیــد خیلــی ارام و بــا دقــت بــاال برویــد و مطمئــن شــوید کــه خــط ســامتیتان پــر اســت. 
زود بــه بــاالی پلــه هــا نرســید زیــرا کــه مــی بینیــد ناگهــان اژدهــا از روی ســاختمان شــروع بــه آتــش زدن منطقــه مــی کنــد )مگــر 
مــی شــود دارک ســولز باشــد و یــک اژدهــا آتــش نزنــد!!(. دو راه بــرای گــذر از اژدهــا وجــود دارد. راه باالیــی و راه پایینــی. پیشــنهاد 
میکنــم ابتــدا راه پاییــن را برویــد و بعــد برگردیــد تــا مســیر بــاال را پاکســازی کنیــد. پاییــن پلــه هــا بایســتید تــا اژدهــا یــک بــار آتــش بزنــد 
و ســپس ســریعا بدویــد تــا بــه انتهــای ایــن بخــش برســید و از آتــش در امــان باشــید. اینجــا قبــل از ایــن کــه از چنــد پلــه بــاال برویــد 
صبــر کنیــد تــا یــک شــوالیه کــه دشــمنی قدرتمنــد اســت )قدرتمندتریــن تــا اینجــا( بــه ســمت شــما بیایــد و بــا او بــا دقــت مبــارزه کنیــد.

اگــر ایــن منطقــه بــرای مبارزه بــا او کوچــک اســت از چنــد پلــه بــاال برویــد امــا در ایــن بخــش نــه بــه ســمت دهانــه ای کــه بــاز اســت 
و بــه یــک اتــاق مــی رســد برویــد و نــه بــه ســمت ســاختمانی کــه اژدهــا رویــش نشســته اســت و یــک درب در انهایــش مــی بینیــد. 
ســعی کنیــد در همیــن بخــش بــاالی پلــه هــا شــوالبه را بکشــید. بعــد از شکســت وی حــاال بــه ســمت ســاختمانی کــه اژدهــا روی آن 
 Soul اســت برویــد و مــی بینیــد کــه دو دشــمن بــر مــی خیزنــد و بــه شــما حملــه مــی کننــد کــه یایــد آن هــا را شکســت دهیــد و آیتــم
ــه ایــن  of a Deserted Corpse را برداریــد. )مــی توانیــد اگــر خــوش شــانس باشــید وقتــی از آتــش اژدهــا فــرار کردیــد خیلــی زود ب
بخــش بیاییــد و بگذاریــد تــا شــوالیه رد شــود و اصــا بــا او مبــارزه نکنیــد ولــی ایــن بــه شانســتان بســتگی دارد کــه وقتــی بــه منطقــه 
امــن اتــش رســیدید شــوالبه کجــا باشــد(. حــاال بــه ســمت دهانــه ای کــه بــه اتــاق مــی رســد برویــد. اینجــا یــک thief در ســمت چــپ 
قــرار دارد کــه او را بکشــید. ایــن دشــمنان ســریع هســتند و مــی تواننــد چاقــو پــرت کننــد و بــا خنجبــر چندیــن ضربــه پشــت ســر هــم 
بزننــد. روی یــک ســتون باریــک چوبــی در اینجــا firebomb ۳ قــرار دارنــد ولــی فعــا بــی خیــال آن هــا شــوید و بــه جــای آن، بــه دهانــه 
ای کــه دقیقــا در ســمت راســت بخشــی کــه از آنجــا وارد ایــن اتــاق شــدید قــرار دارد برویــد و از پلــه هــا بــاال رفتــه تــا بــه بونفایــر برســید 



Gamefa.com

7

و Tower on the Wall bonfire را روشــن کنیــد. در گوشــه ایــن منطقــه هــم مــی توانیــد Titanite Shard را برداریــد. اگــر اکنــون مقــدار 
تقریبــا زیــادی روح درایــد بــه فایرلینــک شــراین ســفر کنیــد و شــخصیت خــود را ارتقــا دهیــد. یادتــان باشــد کــه هیــچ وقــت مقــدار خیلــی 

زیــادی روح بــا خــود حمــل نکنیــد. حــاال مــی توانیــد از ایــن بونفایــر بــه یــک بخــش انتخابــی بــرای شــکار چنــد ایتــم برویــد.

بخش های انتخابی

بیــن بونفایرهــای High Wall of Lothric و Tower on the Wall دو فعالیــت انتخابــی وجــود دارد کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد. یکــی 
کشــتن Mimic و دیگــری ضربــه زدن بــه اژدهــا. ابتــدا از کشــتن Mimic شــروع کنیــد وگرنــه هــر بــار کــه بــه اینجــا بیاییــد بایــد دشــمنانی 

کــه ازدهــا مــی ســوزاند را خودتــان شکســت دهیــد.

Mimic کشتن

بــرای رفتــن بــه ایــن مســیر بایــد وارد دربــی کــه دقیقــا زیــر اژدهــا قــرار دارد و اژدهــا روی آن بــرج نشســته اســت شــوید. صبــر کنیــد 
تــا اژدهــا آتــش بزنــد و ســپس ســریعا از پلــه هــا بــاال برویــد و خیلــی زود خــود را بــه درب زیــر اژدهــا برســایند کــه البتــه مراقــب باشــید 
خــط ســامتیتان پــر باشــد زیــرا مقــداری آســیب خواهیــد دیــد. )اگــر خــط ســامتی شــما در ایــن بخــش بــازی آنقــدر کوتــاه اســت کــه 
نمــی توانیــد از یــک بــار آتــش اژدهــا جــان ســالم بــه در ببریــد مجبوریــد کــه اول بخــش زدن اژدهــا را بــه جای کشــتن Mimic انجــام 
 Mimic دهیــد(. از پلــه هایــی کــه مــی بینیــد پاییــن برویــد و یــک صنــدوق مــی بینیــد. صــدای نفــس هایــش را مــی شــنوید؟ ایــن یــک
لعنتــی اســت. اگــر بخواهیــد صنــدوق را بــاز کنیــد کارتــان تمــام اســت و قــورت داده خواهیــد شــد البتــه بعــد از گاز زده شــدن!! بــه 
صنــدوق ضربــه بزنیــد تــا Mimic بلنــد شــده و شــکل واقعــی اش را نشــان دهــد و بــاور نمــی کنیــد کــه ایــن لعنتــی چقــدر ســریع حملــه 
مــی کنــد و چقــدر قدرتمنــد اســت. آن قــدر قدرتمنــد کــه باعــث مــی شــود حتــی بــه آن راه رفتــن و لگــد زدن خنــده دارش هــم نتوانیــد 
بخندیــد. خیلــی مراقــب باشــید کــه اســیر ضربــات او نشــوید و بــا دقــت بــاال او را شکســت دهیــد. مــی توانیــد او را بــه دنبــال خــود 
بکشــید و از نردبــان بــاال برویــد و از بــاال او را بــا تیــر بزنیــد و یــا آن را بــه ســمت آتــش اژدهــا ببریــد و ... نهایتــا وقتــی او را شکســت 

دهیــد آیتــم عالــی Deep Battle Axe را بــه دســت مــی آوریــد.

ضربه زدن به اژدها و فراری دادن آن: 

ایــن مــورد تنهــا اگــر تیرکمــان داشــته باشــید قابــل انجــام اســت. در متــن بــاال روش گرفتــن تیرکمــان را برایتــان گفتــم. از پلــه هایــی 
کــه بــه منطقــه اژدهــا مــی رســد تــا نیمــه بــاال برویــد و ســپس از روی پلــه هــا بــه بخــش کنــاری ســمت راســت پلــه هــا، روی بخــش 
چوبــی بپریــد. پشــت ایــن قســمت ســتون ماننــد مــی توانیــد مخفــی شــوید تــا اتــش اژدهــا بــه شــما نخــورد. بیــن هــر آتــش کمــی 
بیــرون بیاییــد و بــا تیرکمــان بــه نزدیکتریــن بخــش بــال اژدهــا کــه مــی بینیــد شــلیک کنیــد. شــما نمــی توانیــد اژدهــا را بکشــید ولــی 
ــا dexterity ۱9 و تیرهــای  نهایتــا وی را فــراری مــی دهیــد و بــرای زحمتتــان هــم یــک Large Titanite Shard دریافــت مــی کنیــد. ب
چوبــی کــه ارزان تریــن تیرهــا هســتند، بــا هــر شــلیک حــدود ۴۵ تــا ۵۰ ضربــه بــه اژدهــا وارد مــی کنیــد و بــا شــلیک حــدود ۶۰ تیــر 
او را فــراری خواهیــد داد. وقتــی او پــرواز کــرد و رفــت، حــاال مــی توانیــد پلــی کــه اژدهــا روی آن آتــش مــی زد را جســت و جــو کنیــد 
و آیتــم هــای عالــی Large Soul of a Deserted Corpse, Claymore و Ember را بــه دســت آوریــد در کنــار هــر آیتمــی کــه از کشــته 

شــدن دشــمنان روی پــل توســط اژدهــا افتــاده اســت.

حــاال موقــع ادامــه مســیر اصلــی اســت. از بونفایــر Tower on the Wall پاییــن بیاییــد و وارد ســاختمان شــوید. دوبــاره دزد و شــوالبه 
اینجــا حاضــر هســتند  کــه مــی توانیــد دزد را بکشــید و بــا شــوالیه مبــارزه نکنیــد تــا بیــرون بــرود. از پلــه هــای داخــل اتــاق پاییــن برویــد 
و دو عــدد دزد دیگــر را بکشــید. از ســاختمان خــارج شــوید و آرام بــه جلــو برویــد تــا یــک shield grunt از ســمت دیگــر بــاال بیایــد. آن 
را بکشــید و از گوشــه اتــاق Soul of a Deserted Corpse را برداریــد. جلــو برویــد و بــه نردبانــی نزدیــک اژدهــای مــرده مــی رســید و 
اینجــا یــک grunt دیگــر بــه شــما حملــه مــی کنــد. از نردبــان پاییــن برویــد و روی ســقف گروهــی از دشــمنان در حــال دعــا کــردن مــی 
بینیــد کــه کاری بــه شــما ندارنــد امــا یکــی از آن هــا snake beast اســت و وقتــی مــی بینیــد کــه مــی خواهــد تبدیــل شــود ســریعا 
ــا تبدیــل بــه یــک دشــمن روی اعصــاب نشــود. در اینجــا روی ســقف بمــب هــای آتشــین را برداریــد. ســپس آرام بــه  او را بکشــید ت
ســمت راســت یقــف پاییــن برویــد و در انتهــاب شــیب ســمت چــپ را نــگاه کنیــد تــا یــک Crystal Lizard ببینیــد و خیلــی زود تــا فــرار 
نکــرده اســت آن را بکشــید تــا آیتمــی خــوب بگیریــد. در انتهــای ســقف در گوشــه ســمت راســت از نردبــان پاییــن برویــد و بافاصلــه 
یــک crossbowman بــه شــما حملــه مــی کنــد. یــک crossbowman دیگــر هــم در گوشــه ایــن منطقــه ایســتاده اســت و منتظــر اســت 

تــا بــه اولــی حملــه کنیــد تــا بــه شــما شــلیک کنــد.

وقتــی بــه ســمت دومــی مــی رویــد دو دشــمن دیگــر از دیــوار بــاال مــی آینــد تــا از تیرانــداز دومــی محافظــت کننــد و خاصــه ایــن کــه 
کار همــه شــان را بســازید!! اینجــا دو عــدد firebomb را بردارید.فعــا نردبــان اینجــا را بــی خیــال شــوید. در قســمت نردبانــی کــه اول 
از آن از روی ســقف پاییــن آمدیــد پاییــن را نــگاه کنیــد و یــک ســقف دیگــر مــی بینیــد کــه روی آن برویــد و black firebomb را برداریــد. 
مــی دانــم اگــر بــار اولتــان اســت از دیــدن hulking knight  کــه در حیــاط دارد گشــت مــی زنــد خیلــی ترســیده ایــد و دارد بــه مبــارزه 
بــه آن فکــر مــی کنیــد امــا نگرانــش نباشــید فعــا. بمــب هــا را روی او پرتــاب نکنیــد زیــرا اینهــا آســیب بیشــتری از بمــب هــای معمولــی 
بــه او نمــی زننــد. حــاال دوبــاره برگردیــد بــه نردبانــی کــه اول از روی ســقف از آن پاییــن آمدیــد و ایــن بــار وارد ســاختمانی شــوید کــه 
کنــار نردبــان اســت. کمــی جلــو برویــد و یــک knight را مــی بینیــد کــه دارد گشــت مــی زنــد و بــه ســمت شــما مــی ایــد. بــه روش و 
اســتایل شــخصیتتان او را بکشــید حــاال یــا بــا شمشــیر و مبــارزه نزدیــک یــا بــا جــادو و تیرکمــان. حتــی مــی توانیــد یــک تیــر بــه او بزنیــد 
و بدویــد از نردبــان برگردیــد بــاال و وقتــی بــی خیــال شــد دوبــاره پاییــن برویــد و یکــی دیگــر بزنیــد و الــی آخــر... وقتــی او را کشــتید مــی 
توانیــد بــا خیــال راحــت ایــن منطقــه را بگردیــد. وارد اولیــن درب ســمت چــپ دقیقــا کمــی جلوتــر از جایــی کــه وارد ســاختمان شــدید 

برویــد و ســریعا ســمت چــپ grunt را بکشــید.

ســپس یــک crossbowman در ســمت دیگــر اتــاق مــی بینیــد کــه او را نیــز بکشــید. حــاال کــوزه هــای بــزرگ داخــل اتــاق را بــا غلــت 
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زدن بکشــید تــا یــک grunt دیگــر هــم از پشــت آن هــا در بیایــد و او را بکشــید و اینجــا آیتــم Undead Hunter Charms کــه نمایــان شــده 
اســت را برداریــد. در بخــش باالتــر اتــاق بافاصلــه دو دشــمن دیگــر از چــپ و راســت بــه شــما حملــه مــی کننــد کــه آن هــا را ازبیــن 
 Soul of را برداریــد. برگردیــد بــه بخشــی کــه شــوالیه را کشــتید و در کنــار دیــوار ســمت چــپ پیــش برویــد تــا Titanite Shard ببریــد و
a Deserted Corpse را برداریــد.  جلوتــر وارد قســمتی شــوید کــه تنهــا راه پیــش رفتــن اســت امــا مراقــب یــک اتــاق در ســمت چپتــان 
باشــید زیــرا تــا بــه جلــوی آن برســید یــک grunt از درون اتــاق بــه شــما حملــه مــی کنــد. او را بکشــید و شمشــیر Broadsword را 
اینجــا برداریــد. حــاال بــه یــک قســمت انتخابــی کوچــک مــی رویــم. در روبــروی همیــن اتــاق کــه شمشــیر را برداشــتید یــک بخــش مــی 
بینیــد کــه جلــوی آن را بــا جعبــه هــا و کــوزه و ... پوشــانده انــد. آنهــا را از بیــن ببریــد و Green Blossom را برداریــد. جلوتــر بــاز هــم ایــن 

آت و آشــغال هــا را از بیــن ببریــد و پاییــن بپریــد تــا شمشــیر Astora Straight Sword را برداریــد.

اینجــا روی بالکــن جــای خوبــی اســت کــه بــه ســگ هــا و ۳ دشــمن قــد بلنــدی کــه در زیــر مــی بینیــد شــلیک کتیــد و ان هــا را بکشــید 
ک البتــه مقــداری صبــر مــی خواهــد. ایــن کــه پاییــن بپریــد و بیــن همــه آن هــا فــرود آییــد در لــول هــای پاییــن بســیار ریســک اســت. 
بهتــر اســت از پلــه هــا پاییــن برویــد و در ســمت راســت پلــه هــا کــه یــک بخــش کمــی بلندتــر اســت دو دشــمن را از بیــن ببریــد و یــک 
صنــدوق کــه حــاوی Silver Eagle Kite Shield بــاز کنیــد. ایــن ســپر قابلیــت دفــع ۱۰۰ درصــد اســیب هــای فیزیکــی را دارد و از طرفــی 
ســبک هــم هســت کــه آن را تبدیــل بــه یــک انتخــاب خیلــی خــوب مــی کنــد. در بخــش پاییــن تــر اتــاق بگردیــد و یکــی دو دشــمن 
ــد  ــاق هــم Estus Shard را برداری ــد. در ســمت دیگــر ات و ســگ را بکشــید و درون شــویمینه Titanite Shard مخفــی شــده را برداری
کــه بایــد خیلــی از بــه دســت آوردن آن خوشــحال باشــید زیــرا یکــی از حباتــی تریــن آیتــم هــای بــازی اســت. اگــر آن را بــه آهنگــر در 

فایرلینــک شــراین بدهیــد یــک عــدد بــه تعــداد کلــی آیتــم هــای ســامتی شــما اضافــه مــی شــود.

اینجــا چنــد پلــه مــی بینیــد کــه بــه پاییــن مــی رونــد و در انتهــای آن هــا یــک ســگ وجــود دارد. ســگ را بکشــید و کلیــد Cell Key کــه 
بعــدا بــه کارتــان مــی آیــد رابرداریــد. حــاال اینجــا دیگــر بــن بســت و انتهــای مســیر اســت. اکنــون دو راه کلــی بــرای شــما وجــود دارد:

• راه اول ایــن اســت کــه از بالکــن ایــن اتــاق خــارج شــوید و hulking knight را بــا تیــرو کمــان از بیــن ببریــد یــا پاییــن بپریــد و بــا 	
او مبــارزه کنیــد کــه کار ســختی هــم در لــول هــای پاییــن اســت.

• راه دوم ایــن اســت کــه برگردیــد بــه جایــی کــه دو ۳ دشــمن تیرکمــان دار از هــم محافظــت مــی کردنــد )جایــی کــه از نردبــان 	
روی ســقف بــرای اولیــن بــار پاییــن آمدیــد( و اینجــا یــک نردبــان وجــود دارد کــه قبــا گفتیــم فعــا بــه آن کاری نداشــته باشــید. 
حــاال از آن پاییــن برویــد و بــه بخشــی مــی رســید کــه hulking knight در آنجــا گشــت زنــی مــی کنــد. البتــه ابتــدا بایــد دو 

عــدد grunt را پاییــن نردبــان بکشــید.

مــی بینیــد کــه در هــر دو صــورت نهایتــا بــه منطقــه hulking knight مــی رســید و بایــد او را شکســت دهیــد. ایــن منطقــه بــزرگ را 
کامــل بگردیــد تــا دو عــدد Ember ارزشــمند پیــدا کنیــد و همچنیــن یــک Rapier. یــک grunt اینجــا زنــده مــی شــود کــه او را مجــددا بــه 
فنــا بدهیــد!! از دروازه بــزرگ ایــن منطقــه خــارج شــوید و بافاصلــه بــه ســمت راســت بپیچیــد. ســپر بگیریــد و از چنــد پلــه بــاال رفتــه 
و دشــمن crossbowman را بکشــید. یــک دشــمن هــم از پشــت ســرتان مــی ایــد کــه او را نیــز از بیــن ببریــد. جلوتــر چنــد پلــه دیگــر 
مــی بینیــد کــه بــاال مــی رونــد. آنهــا را بــاال برویــد تــا Large Soul of a Deserted Corpse را برداریــد. اینجــا اگــر بــه درســتی بپریــد روی 
ســقفی کــه کنــار ایــن بخــش وجــود دارد مــی توانیــد حلقــه Ring of Sacrifice را برداریــد و دوبــاره پاییــن بپریــد کــه در منطقــه شــوالبه 
بــزرگ هســتید کــه او را کشــتیم و مجــددا از دروازه بــزرگ وارد شــده و ایــن بــار ارام بــه ســمت چــپ برویــد و چنــد پلــه هســتند کــه 
نهایتــا مــی بینیــد بــه یــک ســاختمان بــزرگ cathedral مــی رســند. اینجــا Soul of a Deserted Corpse را برداریــد. اینجــا پلــه هــای 

ســمت راســتتان کــه پاییــن مــی رونــد بــه بــاس ختــم مــی شــوند و ســمت چــپ بــه ســاختمان cathedral مــی رســند.

در ایــن بخــش دو شــوالبه در حــال گشــت زنــی هســتند و یــک شــوالبه دیگــر هــم در چنــد پلــه ای کــه دقیقــا روبرویتــان مــی بینیــد در 
بخــش باالیــی گشــت مــی زنــد. اگــر مــی خواهیــد اســان تریــن راه بــرای رســیدن بــه ســاختمان cathedral را داشــه باشــید و مبــارزه 
زیــادی هــم نکیــد بهتــر اســت زمانــی کــه دو شــوالیه پاییــن دور از شــما هســتند ســریعا بــه بــاالی پلــه هــای روبــرو برویــد و ســومین 
شــوالبه را بکشــید و اینجــا ســاح Lucerne را نیــز برداریــد. اگــر تصمیــم بگیریــد کــه هــر ۳ شــوالیه را بکشــید فرصــت خواهــد داشــت 
تــا در بخــش ســمت چــپ درب ورودی cathedral، بــا یــک شــوالبه آبــی رنــگ کــه red�eye knight نــام دارد و پشــت بــه شماســت و 
بســیار هــم قــوی تــر از بقیــه اســت، مبــارزه کنیــد.  امــا اگــر بتوانیــد او را شکســت دهیــد مــی توانیــد Refined Gem و احتمــاال  یــک 

بخــش از Lothric Knight Armour را بدســت آوریــد.

 Emma, High Priestess of ــی نشســته اســت و ــه روی صندل ــا NPC ک ــا ب ــدارد ام ــز خاصــی وجــود ن در ســاختمان cathedral چی
Lothric Castle نــام دارد، صحبــت کنیــد. او بــه شــما یــک آیتــم کلیــدی بــه نــام Small Lothric Banner مــی دهــد . بــار دوم بــا او 
صحبــت کنیــد تــا Way of Blue sigil را بگیریــد. ایــن آیتــم را مجهــز کنیــد و از ایــن بــه بعــد هــر بــار دنیایتــان مــورد حملــه قــرار بگیــرد، 
یــک Blue Sentinel بــه طــور خــودکار ظاهــر مــی شــود و بــه شــما در مبــارزه کمــک مــی کنــد.  هــدف بعــدی قبــل از مبــارزه بــا بــاس، 
بــاز کــردن میانبــر اســت. برگردیــد بــه جایــی کــه بعــد از کشــتن آن دشــمن بــزرگ hulking knight وارد ایــن منطقــه شــدید و بافاصلــه 

ســمت راســتتان یــک پلــه هــا بــود کــه بــاال رفتیــم.

دفعــه قبلــی از اینجــا بــه ســمت راســت رفتیــد و از چنــد پلــه دیگــر بــاال رفتیــم و پریدیــم تــا یــک ایتــم کســب کنیــم. امــا ایــن بــار راه 
ــا بــه یــک حیــاط برســید. ســریعا گــول grunt تنهایــی کــه اینجــا مــی بینیــد نخوریــد. دیــوار ســمت چــپ حیــاط  مســتقیم را برویــد ت
را دنبــال کنیــد و ۳ عــدد Green Blossom را برداریــد. جــاال آمــاده مبــارزه بــا چندیــن grunt شــوید. وقتــی ســراغ دشــمن تنهــا برویــد 
چندیــن دشــمن دیگــر از گوشــه و کنــار نــرده هــای حیــاط بــاال مــی اینــد و البتــه همگــی غیــر از همــان دشــمن اول ضعیــف هســتند. 
مــی توانیــد بــه عقــب برگدیــد و آنهــا را بــه ســمت خــود بکشــید و یکــی یکــی دخلشــان را بیاوریــد. حــاال در انتهــای حیــاط و در تنهــا 
ــه  ــد از پشــت، آن دربــی را کــه ب ــد و حــاال مــی توانی ــد. ۶ چاقــو را برداری ــاال بروی اتاقــی کــه مــی بینیــد ســوار آسانســور شــوید و ب
بونفایــر High Wall of Lothric bonfire مــی رســد و در بخــش آغــاز راهنمــای High Wall of Lothric گفتیــم کــه فعــا قفــل اســت را 
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بــاز نماییــد و بــه ایــن ترتیــب یــک مســیر خیلــی کوتــاه بــه بونفایــر بــرای خــود بــاز کنیــد.

Greirat of the Undead Settlement مسیر انتخابی: آزاد کردن

ــه  ــخصیتی ب ــد. ش ــمت آزاد نمایی ــن قس ــازی را در ای ــای ب ــنده ه ــن فروش ــی از مهمتری ــد یک ــی توانی ــاس، م ــا ب ــارزه ب ــل از مب قب
نــام Greirat of the Undead Settlement. از بونفایــر High Wall of Lothric بــه بونفایــر  Tower on the Wall ســفر کنیــد. از پلــه هــا 
÷اییــن بیاییــد و درون اتــاق مثــل همیشــه دزد و شــوالبه را بکشــید و در طبقــه پاییــن تــر هــم دو دزد دیگــر را بکشــید. حــاال از نردبانــی 
کــه اینجاســت و قبــا از آن پاییــن نرفتیــم پاییــن برویــد تــا بــه منطقــه کــف ایــن بخــش برســید. یــک دشــمن قدبلنــد را بکشــید. اینجــا 
درب ســمت راســتتان بــاز نمــی شــود و بــه ســمت روبــرو و داخــل اتاقــی کــه پــر از بشــکه اســت برویــد. اینجــا یــک دشــمن بــا بمــب 
ــد. ســریعا  ــه شــما بزن ــاب کــرده و کل بشــکه هــا را منفجــر کنــد و آســیب ســختی ب آتشــین وجــود دارد کــه مــی خواهــد آن را پرت
بدویــد و بــه ســمت او برویــد و قبــل از پرتــاب او را بکشــید. اینجــا ۸ عــدد چاقــو را برداریــد. یــک دزد دیگــر هــم در اتــاق کوچــک بعــدی 
وجــود دارد و بعــد از کشــتن او شمشــیر Mail Breaker را برداریــد. مســیر را ادامــه دهیــد تــا نهایتــا بــه یــک درب قفــل برســید کــه حــاال 
 Greirat of the کــه قبــا گرفتیــم مــی توانیــد دربــش را بــاز کنیــد. بــا شــخصیتی کــه داخــل مــی بینیــد یعنــی Cell Key بــا آن کلیــد
Undead Settlement صحبــت کنیــد و خدمــات و همینطــور درخواســتش را مبنــی بــر رســاندن یــک حلقــه Blue Tearstone Ring را 
قبــول کنیــد. مــی توانیــد فعــا ایــن حلقــه را مجهــز کنیــد. Greirat از اینجــا بــه فایرلینــک شــراین خواهــد رفــت و در پلــه هــای ســمت 
چــپ بخشــی کــه آهنگــر نشســته اســت روی زمیــن او را مــی بینیــد. او آیتــم هــای خوبــی مــی فروشــد و البتــه مــی توانیــد مــدام 

فروشــگاهش را وســیع تــر کنیــد، 

در انتهــای ایــن راهنمــا خــط داســتانی  شــخصیت Greirat  کــه هــم جالــب و هــم گیــج کننــده اســت را بــرای آگاهــی کامــل   مطالعــه 
. نمایید 

ــا  ــارزه ب ــان مب ــم. زم ــاز کردی ــر ب ــه بونفای ــم ب ــر را ه ــم و راه میانب ــت! NPC را آزاد کردی ــس اس ــر High Wall of Lothric ب ــب دیگ  خ
بــاس Vordt of the Boreal Valley اســت. روح هایتــان را خــرج کنیــد. لــول آپ کنیــد و ســاح خوبتــان را ارتقــا دهیــد و ... مســیر را از 
بونفایــر و دربــی کــه بــه صــورت میانبــر بــاز کردیــم یرویــد و بــا آساســنور پاییــن برویــد و از حیــاط رد شــوید و از پلــه هــا پاییــن برویــد تــا 
 Cathedral نهایتــا برســید بــه آن دوراهــی کــه ســمت راســت و پایینــش گفتیــم بــه بــاس مــی رســد و ســمت چپــش بــه ســاختمان
مــی رفــت و ۳ شــوالبه در آن منطقــه پرســه مــی زدنــد. ایــن بــار دیگــر بــه ســمت راســت و پاییــن پلــه هــای بــزرگ برویــد کــه در انتهــای 
آن یــک درب دو دهنــه بــزرگ قــرار دارد. غیــر از ۲ شــوالبه کــه در ایــن بخــش پرســه مــی زننــد وقتــی از پلــه هــا پاییــن مــی رویــد دو 
دشــمن ســپر دار و یــک تیرانــداز هــم هســتند کــه آن هــا را بکشــید و وارد درب بــزرگ شــوید. مــی توانیــد در کل ایــن مســیر از بونفایــر 
تــا بــاس همــه را بدویــد و هیــچ کــس را نکشــید و مبــارزه نکنیــد تــا ســامتیتان کــم نشــود. در ســالن بزرگــی کــه وارد شــدید بــه انتهــا 
و ســمت درب دیگــر در انتهــا ســالن برویــد و عکــس العمــل نشــان دهیــد تــا صحنــه ای ببینیــد و نخســتین بــاس فایــت واقعــی بــازی 

آغــاز شــود.

Vordt of the Boreal Valley

ــا  ــارزه ب ــار هــم در مب ــوده اســت و حتــی یــک ب ــرای مــن یکــی از آســان تریــن بــاس هــای تاریــخ ســری ب ــه امــروز ایــن بــاس ب ــا ب ت
شکســت نخــورده ام امــا خــب فکــر نکنیــد کــه هــر کار بکنیــد او را شکســت مــی دهیــد و راحــت پیــروز مــی شــوید. باالخــره بــازی 
ســولز اســت و بــاس آســانش هــم در مقایســه بــا بــاس هــای مرگبــار ســری آســان اســت. وی زمانــی شــوالبه پادشــاه بــوده اســت 
و بعــد تبدیــل بــه جانــور و ســگ وفــادار Lothric شــده اســت. وی زره ضخیمــی دارد و روی ۴ دســت و پــا راه مــی رود. ضربــات محکــم 
بــا دامنــه اثــر بــاال مــی زنــد و اگــر از او دور باشــد یــک حملــه ســریع و پرشــی بــه ســمت شــما دارد کــه ســریعا خــود را بــه شــما 
مــی رســاند و اگــر پشــتش باشــید ســریعا بــه ســمت شــما بــر مــی گــردد. ضرباتــش  شــما را وارد حالــت frostbite مــی کننــد و بایــد 

مراقــب باشــید البتــه معمــوال بــه حــد خطرناکــی در ایــن زمینــه نمــی رســید.

بــرای شــخصیت هــای مبــارز نزدیــک و یــا کســانی کــه از جادوهــای خیلــی ســریع اســتفاده مــی کننــد یــک راه زیرکانــه بــرای شکســت 
ایــن بــاس وجــود دارد و آن هــم ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان و هــر لحظــه و دائمــا در نزدیــک تریــن حالــت بــه بــاس بمانیــد و در واقــع 
زیــر دســت و پــای او باشــید!! مــن دقیقــا همیشــه بــا همیــن راه وی را ناتــکار کــرده ام. اصــا الزم نیســت حتمــا پشــتش باشــید بلکــه 
فقــط نزدیکــش باشــید. مــدام بــه او ضربــه بزنیــد و دســت هــا و پاهــا و ســر و شــانه او ضربــات پشــت ســر هــم وارد نماییــد. وقتــی 
کــه وی بــه حالــت چرخیــدن در مــی آیــد غلــت بزنیــد و بــه زیــر و پشــت او برویــد و تــا مــی توانیــد بــه او ضربــه بزنیــد. اگــر او از شــما 
دور شــد زود بدویــد و دوبــاره بــه او بجســبید!! وی فقــط یــک حملــه راه دور دارد کــه آن هــم دامنــه اثــرش باریــک اســت و وقتــی داریــد 

بــه ســمت او مــی دویــد تــا نزدیکــش شــوید بــه راحتــی بــا یــک غلــت زدن مــی توانیــد هیــچ ضربــه ای نخوریــد.

 در فــاز دوم مبــارزه کــه معمــوال وتــق یخــط ســامتی بــاس نصــف مــی شــود اتفــاق مــی افتــد، Vordt ماننــد هــر بــاس دیگــری مقــداری 
ســریع تــر، وحشــی تــر، دیوانــه تــر و مرگبــار تــر مــی شــود و بیشــتر و ســریعتر ضربــات frostbite بــه شــما وارد مــی کنــد. همچنیــن 
یــک حملــه جدیــد بــه صــورت نفــس frostbite دارد کــه خوشــبختانه زمــان زیــادی طــول مــی کشــد تــا آمــاده اش کنــد و فرصــت داریــد 
تــا بــه پشــت ســر او برویــد. همــان روش فــاز اول را بــا احتیــاط تــر انجــام دهیــد و ان قــدر بــه او ضربــه بزنیــد تــا نهایتــا شکســتش دهیــد. 
در واقــع رک بگویــم بــه جــای ایــن کــه از ســپر اســتفاده کنیــد و زره ســنگین بــا مقاومــت بــاال در برابــر frostbite بپوشــید و .. ســعی 
کنیــد خیلــی زود بــا همیــن تاکتیکــی کــه گفتــه شــد کار بــاس را بســازید و مطمئــن باشــید بــه مشــکل خاصــی بــر نمــی خوریــد. اگــر 
 Titanite Shard احیانــا در هــر شــرایطی بــا ایــن بــاس بــه مشــکل خوردیــد مــی توانیــد برویــد و دشــمنان بیشــتری را بکشــید و آیتــم

بیشــتری فــارم کنیــد و ســاح محبوبتــان را بیشــتر ارتقــا دهیــد تــا قــوی تــر شــوید و بــاس را شکســت دهیــد.

ــد  ــد و بتوانی ــرم انســانی برگردی ــه ف ــر شــود و ب ــی ت ــا خــط ســامتیتان طوالن ــد ت ــد از Ember اســتفاده کنی ــن طــور مــی توانی  همی
دوســتان و افــرادی را بــرای کــواپ احضــار نماییــد تــا کمکتــان کنند. بعــد از کشــتن بــاس روحــش را مــی گیریــد. هرگــز ایــن روح بــاس 
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 Vordt هــا را بــرای گرفتــن روح هزینــه نکنیــد زیــرا بعــدا مــی توانیــد ایتــم هــای خیلــی بــا ارزش تــری در ازای آن هــا بگیریــد. بونفایــر
of the Boreal Valley را روشــن کنیــد. از دروازه بــزرگ انتهــای ســالن خــارج شــوید. چــون قبــا بــه ســاختمان Cathedral دفتــه ایــم و 
ایتــم کلیــدی را گرفتــه ایــم، بــه لبــه ایــن منطقــه برویــد و از شــما خواســته مــی شــود تــا Banner خــود را بــه اهتــزاز در آوریــد. دکمــه 
 Foot خواســته شــده را بزنیــد تــا یــک کات ســین ببینیــد. بعــد از کات ســین و ســفر هوایــی توســط هیوالهــای پرنــده، بافاصلــه بونفایــر
of the High Wall را روشــن نماییــد. در اینجــا فقــط یــک راه مســتقیم وجــود دارد امــا ابتــدا بــه ســمت چــپ برویــد و روی یــک بخــش 
خــراب شــده قلعــه، Large Soul of a Deserted Corpse را برداریــد. حــاال از پلــه هــا پاییــن برویــد و مســیر را دنبــال کنیــد امــا کامــا 
بــه پاییــن پلــه هــا نرویــد. اینجــا مــی بینیــد کــه نزدیــک دروازه بــزرگ یــک اتفــاق رخ مــی دهــد و ۳ ســگ بــه دشــمنانی کــه غیرفعالنــد 
و در حــال دعــا کــردن هســتند حملــه مــی کننــد. میتوانیــد برویــد و در همیــن حســین همــه را بکشــید و یــا صبــر کنیــد تــا آن هــا هــم 

را بکشــند و بقیــه کــه زنــده ماننــد را بکشــید.

ســپس دقیقــا مســیر مخالــف دروازه بــزرگ ار برویــد یعنــی مســیری کــه از دروازه دور مــی شــود را ادامــه دهیــد. مراقــب باشــید در 
ســمت چــپ پشــت یــک کالســکه شکســته دو ســگ وجــود دارنــد کــه آن هــا را بکشــید و نگذاریــد غافلگیرتــان کننــد و ســپس دو 
عــدد Alluring Skull را برداریــد. دوبــاره مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه دســته ای از تعــداد زیــادی pilgrim هــا در لبــه صخــره برســید. 
 pilgrim را بردارید. ســپس بیــن Homeward Bone مراقــب باشــید کــه بــه هیــچ کــدام آن هــا حملــه نکنیــد. از لبه ســمت چــپ پــل آیتــم
ــا یــک NPC را بــرای حــرف زدن پیــدا کنیــد. آن هــم یــک شــخصیت خیلــی مهــم کــه اگــر در همیــن  هــا در ســمت راســت بگردیــد ت
بخــش نمــی آمدیــد او را ببینیــد و مــی خواســتید بعــدا بیاییــد و زمــان زیــادی مــی گذشــت، وی نیــز دیگــر ماننــد بقیــه همراهانــش 
 Yorel of حالــت ســنگی مــی شــد و بــرای همیشــه ناپدیــد مــی گشــت و راه یــک پایــان خــاص بــازی را مــی بســت. ایــن شــخصیت
Londor نــام دارد کــه پیشــنهاد مــی کنــم متــن ایــن شــخصیت و  را کــه در انتهــای راهنمــا قــرار مــی دهــم بســیار بســیار بــا دقــت 
و دقیــق بخوانیــد زیــرا کــه وی باعــث آمــدن یــا نیامــدن یکــی دیگــر از مهــم تریــن شــخصیت هــای بــازی یعنــی Yuria of Londor نیــز 
خواهــد شــد و اتفاقــات فــوق العــاده ای را برایتــان رقــم خواهنــد زد. خیلــی دقیــق بــه اطاعــات ایــن دو شــخصیت دقــت نماییــد و هــر 
دو را بــا هــم بــه ترتیــب ابتــدا اطاعــات Yorel of Londor و ســپس اطاعــات Yuria of Londor را بخوانیــد تــا کل ماجــرای ایــن دو و 
رونــد خــط داســتانی آن هــا دســتتان بیایــد و احیانــا بــا یــک خرابــکاری کوچــک هــر دوی آن هــا را بــرای همیشــه محــو نکنیــد و راه یــک 

پایــان را بــرای خــود ببندیــد. 

پــس از صحبــت بــا Yorel of Londor ســرویس و خدمــات او را قبــول کنیــد تــا وی بــه فایرلینــک شــراین بــرود و در تونــل روبــروی جایــی 
کــه شــخصیت دزود فروشــنده ای کــه قبــل تــر آزاد کردیــم مــی نشــیند اقامــت مــی کنــد. بعــد از صحبــت کــردن بــا او در فایرلینــک 
شــراین بــه شــما Beckon emote را مــی دهــد و همچنیــن و برخــی ورد هــای جادویــی نیــز مــی فروشــد. در طــول رونــد بــازی بــه 
ــی اســت.  ــول اپ مجان ــک ل ــل ی ــه “draw out“ your ”true strength” را پیشــنهاد مــی دهــد کــه مث ــه شــما گزین ــار او ب تعــداد ۵ ب
توضیحــات کامــل تــر را در بخــش قبلــی راهنمــا در مــورد ایــن شــخصیت بخوانید. خــب از همــان جایــی کــه Yorel of Londor را دیدیــم 
دوبــاره راهنمــا را از ســر مــی گیریــم. مســبری کــه آمدیــد را برگردیــد تــا بــه جایــی برســید کــه دروازه بــزرگ قــرار داشــت و ســگ هــا 
 grunt بــه چنــد دعــا کننــده حملــه کردنــد و آن هــا را کشــتید. دســتگیره کنــار دروازه را بکشــید تــا بــاز شــود و کمــی جلوتــر دشــمن
ــا  ــر قــرار دارد ب ــاق خــراب شــده چوبــی کــه مــی بینیــد یــک بونفای ــد و در اولیــن ات ــر بــه ســمت روســتا بروی را بکشــید. کمــی جلوت

نــام Undead Settlement bonfire کــه آن را روشــن نماییــد.

ــد را ادامــه  ــال مــی کنیــم. تنهــا مســیری کــه مــی بینی ــه ســمت Dilapidated Bridge را دنب  حــاال مســیر Undead Settlement ب
دهیــد. دشــمنانی کــه ظاهــر تقریبــا جدیــدی دارنــد و ماننــد روســتایی هــا هســتند و وســایلی مثــل بیــل و چنــگک و .. دارنــد شــاید 
در ظاهــر ســخت و قــوی بــه نظــر برســند امــا در واقــع همــان grunt هســتند. آنهــا گاهــا بــه صــورت رنــدوم آیتــم fire gem نیــز مــی 
اندازنــد کــه فــوق العــاده اســت بــرای آتشــین کــردن ســاحتان. دو دشــمن را بکشــید و وارد ســاختمان شــوید و کمــی جلوتــر ســومی 
 Small Leather را هــم بکشــید. در اینجــا جســدی کــه آویــزان اســت و آیتمــی بــراق روی او وجــود دارد را بزنیــد تــا زمیــن بیافتــد و ســپر
Shield را برداریــد. جلوتــر بــا دشــمنانی بــه نــام assassin اشــنا مــی شــوید کــه معمــوال بــرای شــما روی ســقف و دیــوار و .. کمیــن 

مــی کننــد و ناگهــان بــه جانتــان مــی افتنــد!!

assassin هــای کاه دار واقعــا روی مــخ هســتند و مــدام چاقــو پرتــاب میکننــد و اینــور و آنــور مــی پرنــد تــا اعصابتــان را بــه هــم بریزنــد. 
ســعی کنیــد کــه بــا آن هــا گروهــی درگیــر نشــوید و اغلــب از راه دور ا تیرکمــان کارشــان را بســازید البتــه اگــر  بتوانیــد خــوب هــدف 
گیــری کنیــد. اولیــن assassin  را بکشــید و از پاییــن پلــه هــا دو عــدد Charcoal Pine Bundle را برداریــد. ســپس روی بالکــن برویــد و 
یــک grunt را کــه معمــوال پشــتش بــه شماســت بکشــید. جلوتــر دو عــدد Repair Powder را برداریــد. ســپس جنــازه ای کــه اویــزان 
اســت را بزنیــد تــا پاییــن بیافتــد و بعــدا بــه ســراغ او مــی رویــم. داخــل برگردیــد و از پلــه هــا پاییــن برویــد تــا بــه کــف ســاختمان برســید. 
assassin  ۳ اینجــا حضــور دارنــد و منتظرتــان هســتند. یگــی دقیقــا کنــار پلــه هــا کــه پاییــن امدیــد. یکــی در گوشــه اتــاق در ســمت 
 Charcoal راســت و دیگــری هــم اگــر بــه وســط اتــاق برویــد بــه روی شــما خواهــد پریــد!! آن هــا را بکشــید و از گوشــه اتــاق دو عــدد

Pine Bundle را برداریــد.

ــک درخــت  ــه دور ی ــر ک ــه جلوت ــد. در منطق ــو بروی ــاد جل ــاط زی ــا احتی ــه وجــود دارد خــارج شــوید و ب ــا مســیری ک از ســاختمان در تنه
ســوزان بــزرگ اســت تعــداد خیلــی خیلــی زیــادی دشــمن حضــور دارنــد و انــگار در حــال عبــادت هســتند. ارام کمــی جلوتــر برویــد 
ــد و خــط داســتانی او  ــک شــراین برگردانی ــه Greirat در فایرلین ــم را ب ــن آیت ــد ای ــی توانی ــد. شــما م ــم Loretta’s Bone را برداری و ایت
ــه  ــد(. دفعــه بعــدی کــه ب ــد. )اطاعــات کامــل خــط داســتانی ایــن شــخصیت را در قســمت هــای قبلــی راهنمــا بخوانی ــو ببری را جل
ســراغ او برویــد چیــزی بــه شــما نمــی فروشــد ولــی حالــت Curl Up emote را بــه شــما مــی دهد. معمــوال ایــن دشــمنان بــه شــما 
ــا آن هــا را بزنیــد. امــا اصــل کاری کــه یــک دشــمن جدیــد و چــاق اســت بــه  حملــه نمــی کننــد مگــر ایــن کــه جلویشــان برویــد و ی
نــام Evangelist اگــر زیــاد نزدیــک شــوید حملــه خواهــد کــرد و دشــمن آســانی نیــز نخواهــد بــود. او را بــه ســمت خــود و دور از بقیــه 
ــوع و  ــد. وی حمــات متن ــه ور نکنی ــه ســمت خــود حمل ــه را ب ــا بقی ــد بکشــانید ت ــه ســمت ســاختمانی کــه از آن آمدی دشــمنان و ب

ــاط از نزدیــک شکســت دهیــد. ــا احتی ــا ب ســنگینی دارد ولــی فــرار از آن هــا کار ســختی نیســت و وی را از دور و ی
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حــاال برویــد و تــک تــک دشــمنانی کــه دور درخــت هســتند را بکشــید و منطقــه را پاکســازی نماییــد. ســپس مــی توانیــد چندیــن ایتــم 
را از اینجــا برداریــد. یــک عــدد Soul of an Unknown Traveller و یــک عــدد Estus Shard )در جلــوی درخــت( و یــک Ember پشــت آن. 
بــا تیرکمــان جســد روی درخــت را پاییــن بیاندازیــد و البتــه مراقــب دشــمن در ایــن قســمت باشــید. 9 عــدد Kukri را برداریــد. در بخــش 
پاییــن منطقــه بعــد از درخــت نیــز یــک Titanite Shard وجــود دارد کــه البتــه در اینجــا ۳-۴ دشــمن هــم وجــود دارنــد کــه همــه آن هــا 
را بکشــید. در ایــن منطقــه و از اطــراف درخــت ســوزان، ۳ مســیر خروجــی در مقابــل شــما قــرار دارد. یــک بخــش کوچــه ماننــد بــا یــک 
درب چوبــی کــه مــی توانیــد بــاز کنیــد و داخلــش شــوید. یــک تونــل طوالنــی و یــک پــل کــه روی آن دو دشــمن قــرار دارنــد. ابتــدا بــا 
کشــتن دو assassin در مســیر تونــل ماننــد شــروع مــی کنیــم تــا مطمئــن شــویم بعــدا روی ســر مــا نخواهنــد پریــد. ســپس برگردیــد و 
وارد درب چوبــی شــوید کــه یــک اتــاق تاریــک بعــد آن قــرار دارد. اینجــا مراقــب باشــید زیــرا کــف اتــاق دقیقــا در ســمت راســت جایــی 
کــه وارد مــی شــوید یــک حفــره وجــود دارد کنــار کــوزه هــا و جعبــه هــا. آرام بــه آیتمــی کــه مــی بینیــد نزدیــک شــوید و در اینجــا بــا 

دشــمنی جدیــد کــه قفســی زنــده اســت یعنــی living cage آشــنا مــی شــوید.

ــاد نزدیکشــان نشــوید.  ــی زی ــان بکشــید و خیل ــا تیرکم ــی ب ــزه و .. و حت ــل نی ــد مث ــا ســاحی بلن ــد ب ــن دشــمنان را ســعی کنی ای
ــی او را  ــد. وقت ــی مــی کن ــی ســریع ضرباتشــان اســتفامت شــما را خال ــد چــون خیل ــه کار نمــی ای ــی ب ــر آن هــا خیل ســپر در براب
 Large Soul را برداریــد. بــه ســمت پلــه هایــی کــه مــی بینیــد برویــد. جســد آویــزان را زمیــن بیاندازیــد تــا Charcoal Pine Resin کشــتید
of a Deserted Corpse را برداریــد. بــه جــای پاییــن رفتــن از پلــه هــا از حفــره داخــل اتــاق پاییــن بپریــد  تــا بــه درون اتــاق قفــل زیریــن 
بیافتیــد. آیتــم گــروه Warriors of Sunlight sigil را برداریــد کــه یکــی از کاوننتهــای متمرکــز بــر روی کــواپ هســتند. اینجــا مــی توانیــد 
از روی آتــش و قابلمــه، Estus Soup بخوریــد تــا خــط ســامتیتان پــر شــود. درب را بــاز کنیــد و خــارج شــوید. در خــارج از اتــاق خــود را 
پاییــن پلــه هایــی کــه قبــا گفتیــم پاییــن نرویــد مــی بینیــد. ســمت راســت شــما چنــد قفــس هیتنــد کــه هیــچ کــدام زنــده نیســتند 
 living .امــا در گوشــه ایــن بخــش یــک عــدد زنــده وجــود دارد و اگــر کامــل دقــت کنیــد کمــی حرکــت را در بازوهــای آن هــا خواهیــد دیــد

cage مذکــور را از پــای درآوریــد.

جلوتــر دشــمنی چشــم قرمــز را در راهــرو مــی بینیــد و بــه ســمت شــما جملــه مــی کنــد. ایــن دشــمنان مبــارزات ســختی خصوصــا 
از نزدیــک را بــرای شــما رقــم مــی زننــد و مــدام حرکــت مــی کننــد و ضربــه مــی زننــد. خوشــبختانه امــا خــط ســامتی خیلــی زیــادی 
ندارنــد و بــا دقــت و تمرکــز بایــد آن را شکســت دهیــد. بعــد از ایــن دشــمن، دو قفــس بعــدی هــر دو living cage هســتند کــه آن هــا 
را از پــای در آوریــد. اینجــا دقیقــا زیــر آن بخشــی اســت کــه قبــا دو assassin را کشــتیم تــا از بــاال روی ســر مــا نپرنــد و اگــر آن هــا را 
نکشــته بودیــم در بحبوحــه نبــرد بــا دشــمن چشــم قرمــز و قفــس هــا و .. ایــن دو نیــز پاییــن روی شــما مــی پریدنــد و احتمــال بســبیار 
زیــادی وجــود داشــت کــه کشــته شــوید. جلوتر از ایــن بخــش خــارج شــوید و فقــط یــک راه بــه ســمت راســت مــی بینیــد کــه بــه دل 
روســتا مــی رود. از کنــار دیــوار ســمت راســت یــک ورودی باریــک مــی بینیــد کــه مــی توانیــد بــه آن غلــت بزنیــد و وارد مســیری باریــک 
مــی شــوید و Large Soul of a Lone Traveller را برداریــد. در ایــن مســیر بــه ســمت دل روســتا، یــک Evangelist وجــود دارد کــه از 
جلوتــر و بــر روی یــک بالکــن بــه ســمت شــما مــدام جــادو شــلیک مــی کنــد و مــدام وقتــی جلــو مــی رویــد او ایــن کار را ادامــه خواهــد 

داد و فاصلــه اش نیــز از شــما زیــاد اســت.

 grunt اگــر جــادو نداریــد کــه بــه او بزنیــد بایــد نزدکــی تــر شــوید تــا بــا تیرکمــان بتوانیــد او را بزنیــد و تیرهــا بــه او برســد.  ۳ دشــمن
اینجــا در مســیر وجــود دارنــد کــه یکــی از آن هــا نــوع جدیــدی اســت. آن هــا را عقــب بکشــید و در بخشــی کــه وارد ایــن منطقــه شــدید 
و جــادوی Evangelist بــه آن جــا نمــی رســد آنهــا را بکشــید. کمــی جلوتــر یــک یــک دشــمن ناگهان از اتــاق ســمت چــپ خــارج مــی 
شــود و بــه شــما حملــه مــی کنــد. او را نیــز عقــب بکشــید و از پــای در آوریــد. خیلــی خیلــی آرام وارد اتاقــی شــوید کــه او از آن بیــرون 
آمــد. یــک assassin از ســمت چــپ پاییــن مــی پــرد. او را بکشــید و Whip را برداریــد. از اینجــا بــا تیرکمــان مــی توانیــد Evangelist را از 
پــای در آوریــد و یــا مــی توانیــد از حماتــش فــرار کنیــد و بــه ســمت او برویــد. ســمت چپتــان یــک بخــش خالــی وجــود دارد کــه آنجــا 
نرویــد چــون چیــزی در آنجــا نیســت. ولــی ســمت راســت یــک بخــش تقریبــا مخفــی وجــود دارد کــه از روی یــک صخــره مــی توانیــد 

Titanite Shard را برداریــد.

جلوتــر وارد یــک اتــاق کــه پلــه دارد شــوید. خیلــی بــه بونفایــر بعــدی نزدیــک هســتید ولــی مانــع بزرگــی ســر راهتــان اســت بــه نــام 
Holy Knight Hodrick )البتــه اگــر از بــاس قبلــی تــا اینجــا از ember اســتفاده کــرده باشــید و یــا نمــرده باشــید ایــن شــخصیت ظاهــر 
مــی شــود(. خــود را آمــاده مبــارزه ای ســخت کنیــد. وقتــی از درب خــارج شــوید و بیــرون برویــد بــازی بــه شــما هشــدار مــی دهــد کــه 
 Mound-makers covenant عضــوی از گــروه NPC قــرار گرفتــه ایــد.  ایــن Holy Knight Hodrickبــا نــام dark spirit مــورد حملــه یــک
اســت و مــی بینیــد کــه در قالــب یــک روح بنفــش یــا صورتــی رنــگ بــه شــما حملــه مــی کنــد. او را عقــب بکشــید بــه جایــی کــه 
منطقــه بــاز اســت و دشــمنان و Evangelist را آنجــا کشــتید. ایــن روح هــا مبــارزات ســختی برایتــان رقــم مــی زننــد زیــرا مثــل خــود 
بازیبــاز هســتند و انــگار بــا یــک بازیبــاز دیگــر مــی جنگیــد. Hodrick مــی توانــد خــودش را هــم شــفا دهــد و بیــن شمشــیر و ســپر و 

جالــت شمشــیر دودســتی تغییــر حالــت بدهــد.

شــما مــی توانیــد زمــان هایــی کــه ســپر او بــاال نیســت بــا تیرکمــان او را بزنیــد. بایــد مــدام از او دور شــوید و وقتــی بــه ســمت شــما 
مــی آیــد و یــا از شــما دور مــی شــود او را بــا قفــل کــردن روی هــدف بزنیــد. البتــه وقتــی مــی بینیــد میخواهــد خــودش را شــفا دهــد 
زدنــش بــا تیرکمــان فایــده نــدارد و خیلــی ســریعتر او خــط ســامتی اش را پــر میکنــد و روی اعصــاب شــما مــی رود. در ایــن مواقــع کــه 
مــی خواهــد خــودش را شــفا دهــد بایــد از نزدیــک مــدام او را زنیــد. بعــد از کشــتن او یــک آیتــم Veterbra Shackle مــی گیریــد کــه ایتــم 
مخصــوص کاوننــت Mound-makers اســت. Holy Knight Hodrick رونــد داســتانی جالــب خــودش را دارد کــه در انتهــای راهنمــا بــرای 

شــما عزیــزان قــرار میدهــم تــا بــا دقــت آن را مطالعــه کــرده و از رونــد ظاهــر شــدن او و عضــو شــدن در ایــن کاوننــت و .. آگاه شــوید.

بعــد از کشــتن Hodrick برگردیــد بــه بخشــی کــه از روی یــک پــل در بــاال یــک دشــمن چــاق بــه شــما جــادو پرتــاب مــی کــرد و از پلــه 
Ho� را برداریــد. حــاال برویــد بــه جایــی کــه اولیــن بــار Titanite shard مهــا بــاال برویــد و در جایــی کــه آن دشــمن قــرار داشــت آیتــ

drick  را دیدیــد. اینجــا مــی بینیــد کــه کمــی جلوتــر یــک دشــمن بــزرگ کــه قفســی پشــتش اســت در حــال گشــت زنــی اســت. صبــر 
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 Crystal کنیــد تــا فاصلــه اش از شــما زیــاد شــود و ســپس در ســمت راســت پلــه هــای خروجــی از اتــاق و در گوشــه بخــش پایینــی
Lizard را بکشــید و ایتــم را برداریــد. حــاال مقــداری جلوتــر یعنــی در ســمت راســت جایــی کــه Crystal Lizard را کشــتید مــی بینیــد 
کــه یــک بونفایــر قــرار دارد. آن را کــه Dilapidated Bridge bonfire نــام دارد روشــن نماییــد. حــاال بــا خیــال راحــت جلــو برویــد و بــه 
ســمت دشــمنی کــه قفــس پشــتش دارد و woodsman نــام دارد برویــد. وی بــه ســمت شــما مــی دود و حملــه مــی کنــد. از جلــوی 
او غلــت بزنیــد و بــه پشــتش برویــد و شــروع بــه ضربــه زدن کنیــد تــا نهایتــا بــا همیــن روش او را بکشــید. او در ایــن مرحلــه و در ایــن 
بخــش از بــازی دشــمن خیلــی آســانی نیســت و ســعی کنیــد بعــد از چنــد ضربــه زود عقــب برویــد و مطمئــن کار کنیــد. بــار اولــی کــه 
او را شکســت دهیــد ممکــن اســت یــک Titanite Shard بــه دســت آوریــد. ایــن نــوع دشــمنان در ایــن بخــش تقریبــا زیــاد هســتند 
و برخــی از آن هــا بــه جــای اره بزرگــی در دستشــان یــک قابلمــه یــا دیــگ بــزرگ دارنــد کــه ابتــدا آن را بــر روی شــما مــی ریزنــد و 
ســپس اره در مــی آورند!! بعــد از کشــتن او مســیر روبــرو را بــی خیــال شــوید فعــا. زیــرا تقریبــا در ایــن بخــش بــازی رفتــن بــه آنجــا 

مــرگ قطعیتــان اســت. ابتــدا بایــد نیمــه بیرونــی Undead Settlement را پاکســازی کنیــم.

Cliff Underside به سمت Undead Settlement

برگردیــد بــه بونفایــر Undead Settlement. دوبــاره مســیر را برویــد و دشــمنان را بکشــید تــا بــه درخــت بــزرگ ســوزان برســید کــه 
دورش کلــی دشــمن هســتند. ایــن بــار از ســمت راســت درخــت یــک پــل را کــه قبــا دیــده بودیــم بــه عنــوان مســیرتان انتخــاب کنیــد 
)دفعــه قبلــی بــه جــای ایــن پــل بــه داخــل ســاختمان هــای پاییــن بخشــی کــه درخــت قــرار دارد رفتــه بودیــم(. دو grunt را روی پــل 
بکشــید. یکــی از آنهــا بمــب مــی انــدازد پــس مراقــب باشــید. جلوتــر یــک اصطبــل مــی بینیــد. امــا ســمت راســت آن یــک راه باریــک نیــز 
مــی بینیــد کــه پــر اســت از گنــج و خطــر. بــا احتیــاط بــه ایــن مســیر برویــد. دو عــدد assassin چاقــو پرتــاب کــن روی ســقف ســاختمان 
هــای روبرویتــان هســتند کــه بــه ســمت شــما شــلیک مــی کننــد. اگــر خیلــی زیــاد تیــر داریــد شــاید بتوانیــد آنهــا را بکشــید چــون 
فاصلــه شــان خیلــی زیــاد اســت کــه بتوانیــد از پشــت کاور امــن آن هــا را بکشــید. تــازه ۳ عــدد assassin دیگــر نیــز جلوتــر برایتــان 
کمیــن کــرده انــد!! آرام آرام جلــو برویــد و ســپر را بــاال بگیریــد تــا چاقوهــای دو دشــمن روی ســقف بــه شــما نخــورد. حواســتان بــه 

ســمت چــپ باشــد کــه یــک  assassin بــه شــما حملــه خواهــد کــرد. او را عقــب بکشــید و نزدیــک اصطبــل او را بکشــید.

دوبــاره برگردیــد همــان جــا و مقــداری جلوتــر از پشــت یــک ســنگ یــک assassin دیگــر بیــرون مــی ایــد کــه او را هــم عقــب بکشــید و 
از پــای در آوریــد. همیــن کار را دوبــاره انجــام دهیــد تــا ســومی نیــز از ســمت راســت ســنگ هــا بیــرون بیایــد و او را نیــز نــاکار نماییــد. 
حــاال برگردیــد بــه پشــت همــان ســنگ هــا کــه دشــمنان از پشــتش آمدنــد و اینجــا مــی توانیــد از کاور، بــا تیرکمــان دشــمن ســمت 
راســت روی ســقف را کــه چاقــو پرتــاب میکنــد بکشــید. از نردبــان بــاال برویــد و بــه ســمت دشــمن ســمت چپــی روی ســقف برویــد و 
 Firebomb دیگــر نیــز مــی بینیــد کــه او را نیــز بکشــید. آیتــم assassin او را بکشــید و در اینجــا روی ســقف یــک طبقــه پاییــن تــر، یــک
را از باالتریــن بخــش ایــن ســقف هــا برداریــد. جــاال دقــت کنیــد و مــی بینیــد کــه یــک راه وجــود دارد کــه بــه پشــت ســاختمان هایــی 
کــه روی سقفشــان هســتید و روی زمیــن مــی رود. بــه ایــن بخــش برویــد و آیتــم Plank Shield را برداریــد. اینجــا دقــت کنیــد کــه در 
گوشــه ایــن منطقــه یکــی از آن موجــودات قفســی شــکل کــه چندیــن دســت و پــا از درون قفــس بیــرون آمــده اســت را مــی بینیــد کــه 

قبــا چندتایشــان را کشــتید ولــی ایــن یکــی زا نزنیــد چــون دشــمن نیســت و یــک شــخصیت اســت. بــا او حــرف بزنیــد.

 Fading دوبــاره ســاختمان هــا را دور بزنیــد و برگردیــد جایــی کــه از نردبــان بــاال آمدیــد و روی ســقف هــا رســیدید. از نزدیــک نردبــان
Soul را برداریــدو روی نردبــان و بــه بــاالی ســقف هــا برویــد. از لبــه ســمت راســت ســقف هــا آیتــم Homeward Bone را برداریــد. حــاال 
اینجــا موقعیــت عضویــت در یــک covenant را داریــد. چطــور؟ بــه روی ســقفی کــه دشــمن ســمت راســتی بــه شــما چاقــو پــرت مــی 
کــرد برویــد. از ســمت راســت آن ســقف مــی بینیــد کــه در پاییــن یکــی از دشــمنان »قفــس بــه پشــت« دارد گشــت مــی زنــد. بــه 
آنجــا بپریــد. بــه پشــت او برویــد و نترســید. جلــوی قفــس او دکمــه ضربــدر یــا A را بزنیــد تــا صحنــه ای بیینیــد و ســوار قفســش شــوید! 
ایــن بــه شــما موقعیــت عضویــت در کاوننــت Mound�makers را مــی دهــد. شــما فقــط وقتــی مــی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد کــه 
 Holy Knight هنــوز بــاس ایــن منطقــه را نکشــته باشــید. اطاعــات عضویــت در کاوننــت و .. را در قســمت قبلــی و بخــش مربــوط بــه
Hodrick کامــا توضیــح داده ایــم. بعــد از ایــن کــه در کاوننــت عضــو شــدید یــا نشــدید و... بدانیــد کــه ارزش دارد دوبــاره بــه همیــن 
بخشــی برگردیــد کــه ســوار قفــس شــدیدف چــون یــک جنــازه لبــه صخــره ایــن بخــش آویــزان اســت کــه مــی توانیــد آن را بزنیــد و یــک 

آیتــم پاییــن پــرت مــی شــود کــه بعــدا آن را بــر میداریــم و حلقــه Flame Plate Ring نــام دارد.

حــاال بعــد از تمــام ایــن کارهــا وارد اصطبلــی کــه قبــا اشــاره کردیــم شــوید. درون اصظبــل مراقــب دو دشــمن روســتایی چنــگک بــه 
 Large Soul of a Deserted دســت کــه از راســت حملــه مــی کننــد باشــید و آن هــا را بکشــید. ســپس از ســمت چــپ اصطبــل
Corpse را برداریــد. آرام جلــو برویــد و آمــاده برخــورد بــا یــک نــوع جدیــد از اساســین هــا کــه شمشــیر دارد شــوید. او حمــات متفاوتــی 
نســبت بــه انــواع قبلــی ایــن دشــمنان دارد و همچنیــن خــط ســامتی او بیشــتر اســت و نســبت بــه بقیــه قدرنمندتــر نیــز هســت. بعــد 
از کشــتن او درب را بــاز کنیــد و بــه ســمت راســت نــگاه کنیــد و یــک ایتــم درخشــان مــی بینیــد. اینجــا ممکــن اســت کــه وقتــی داریــد 
بــه ســمت آن مــی رویــد یــک دشــمن از پشــت ســر بــه شــما حملــه کنــد پــس مراقــب باشــید و ســپس آیتــم Caduceus Shield را 
برداریــد. حــاال فقــط یــک راه اســت و آنهــم ســمت چــپ دربــی کــه بــاز کردیــد اســت و یــک پــل کــه در اینجــا مــی بینیــد. آن طــرف پــل 
کابوســی اســت بــرای خــودش!! آن دشــمنان غیــر فعــال و ارامــی کــه آن ســمت پــل نشســته انــد را مــی بینیــد؟ آن هــا کنــار بشــکه 
هــای انفجــاری هســتند و وقتــی شــما از پــل رد شــوید و نزدیکشــان برســید یــک grunt از بــاالی ایــن منطقــه و ســمت راســت یــک 
 grunt فایربمــب پرتــاب مــی کنــد و تمــام آن هــا منفجــر مــی شــوند. کل ایــن منطقــه پــر اســت از بشــکه هــای انفجــاری و دو عــدد
دیگــر کــه فایربمــب پرتــاب مــی کننــد نیــز در اینجــا حضــور دارنــد. ممکــن اســت بــا خــود بگوییــد کــه بــی خیــال تمــام اینهــا شــوم و بــا 
دویــدن ســریعا بــه ســمت منطقــه ای کــه طــاق هالــی شــکل دارد و زیــر ایــن دشــمنان اســت برســم تــا بمــب هــا و انفجارهــا بــه 
مــن برخــورد نکنــد ولــی در آن منطقــه طــاق دار، یکــی از دشــمنان ســاطور بــه دســت بــزرگ یــا woodsman حضــور دارد کــه مــی توانــد 

دوبــاره شــما را بــه ســمت انفجارهــا برگردانــد و یــا تعقیبتــان کنــد و بــا دیگــر دشــمنان شــما را دوره کننــد.

اینجــا دوراه بــرای شــما وجــود دارد . مــی توانیــد تیرکمــان خــود را اســتفاده کنیــد و دشــمنانی کــه از بــاال بمــب مــی اندازنــد را بکشــید 
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و ســپس بــه مبــارزه بــا woodsman برویــد یــا ایــن کــه همــان وســط پــل ســمت راســت خــود را نــگاه کنیــد و یــک لبــه زیریــن مــی بینیــد 
کــه مــی توانیــد روی آن بپریــد و یــا اصــا مــی توانیــد هــر دو کار را انجــام دهیــد زیــرا بــه هــر حــال باالخــره بــه روی آن لبــه زیــر پــل 
خواهیــم رفــت. وقتــی پاییــن پریدیــد مراقــب دو grunt باشــید و آنهــا را بکشــید. البتــه اگــر دشــمنان بــاالی ایــن منطقــه کــه فایــر بمــب 
پــرت مــی کردنــد را نکشــته ایــد بهتــر اســت اینجــا ســریعا بــه ســمت پاییــن لبــه ای کــه روی آن پریــده ایــد و بــه ســمت ســاختمانی 
کــه مــی بینیــد بدویــد و ســپس در آرامــش و بــدون تــرس از بمــب هــا دو grunt را بکشــید. ســپس بعــد از کشــتن آنهــا، از انتهــای بــن 
بســت منطقــه زیــر پــل کــه روی آن پریدیــم Titanite Shard را برداریــد. ســپس در ســمت دیگــر ایــن بخــش از درب رد شــوید و اینجــا 
مــی توانیــد بونفایــر Cliff Underside bonfire را قعــال کنیــد. حــاال اینجــا برخــی کارهــای دیگــر باقــی مانــده اســت کــه قبــل از رفتــن 
بــه ســمت بــاس انجــام دهیــم. در ســمت دیگــر اتــاق بونفایــر از درب خــارج شــوید و مســیر را ادامــه دهیــد و مــی بینیــد کــه داریــد بــه 
ســمت رســیدن بــه روی ســقف ســاختمان هــا مــی رویــد و اینجــا مــی توانیــد آن ۳ دشــمنی کــه بمــب پرتــاب مــی کردنــد را بکشــید.

ــن بخــش  ــد در گوشــه ای ــار هــم هســتند( مــی توانی ــه کن ــری ک ــه آن دونف ــا ایســتاده اســت )ن ــداز تنه ــه بمــب ان ــی ک ــک جای نزدی
آیتــم Hand Axe را برداریــد. حــاال برگردیــد و بــه مســیری کــه از بونفایــر آمدیــم نــگاه کنیــد و اینجــا یــک آیتــم درخشــان آویــزان از یــک 
pyro�  جســد مــی بینیــد. بــه آن شــلیک کنیــد تــا بیافتــد. ســپس اینجــا بــا مــردی کــه در یــک قفــس مــی بینیــد صحبــت کنیــد کــه یــک
 Firelink بیاموزیــد و او نیــز بــه  pyromancy اســت. خدمــات او را بپذیریــد تــا بتوانیــد Cornyx of the Great Swamp بــا نــام mancer
Shrine منتقــل مــی شــود و تبدیــل بــه یــک فروشــنده و ارتقــا دهنــده توانایــی هــای pyromancy مــی شــود و محــل نشســتنش 
دقیقــا در پاییــن پلــه هایــی کــه در ســمت راســت جایــی کــه بــه آهنگــر مــی رســید قــرار دارد. Cornyx of the Great Swamp در بــار 
اول صحبــت بــا شــما در شــراین، یــک Pyromancy Flame بــه شــما مــی دهــد و در بــار دوم صحبــت ایمــوت Welcome emote را مــی 
 Dark Souls 3 هــای عنــوان NPC ــا اصطاحــا دهــد. . Cornyx of the Great Swamp یکــی از شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی ی
محســوب مــی شــود کــه کارهــای مهمــی را بــرای شــما انجــام مــی دهــد. وی بــه شــما انــواع تکنیــک هــای Pyromancy را آمــوزش 
مــی دهــد، در نقــش یــک تاجــر عمــل مــی کنــد و همیــن طــور مــی توانــد Pyromancy Flame شــما را ارتقــا دهــد. در انتهــای راهنمــا 

اطاعــات مربــوط بــه وی را حتمــا مطالعــه کنیــد.

ــود،  ــاده ب ــم و افت ــرده بودی ــلیک ک ــه آن ش ــل ب ــی قب ــه کم ــدی ک ــا Cornyx of the Great Swamp از روی جس ــنایی ب ــد از آش بع
ســاح Partizan را برداریــد. حــاال از روی ســقف بــه روی زمیــن بپریــد و اگــر woodsman را نکشــته ایــد بکشــید و حــاال کــه تیراندازهای 
 Soul of an روی ســقف را کشــتیم مــی توانیــد منطقــه پــر از بشــکه هــای انفجــاری را بگردیــم. از روی وســیله گیوتیــن ماننــد، آیتــم
Unknown Traveller را برداریــد. ســپس از ســمت چــپ آن غلــت بزنیــد و بشــکه هــا را بشــکنید تــا یــک راه باریــک ببینیــد و در انتهــای 
آن Fire Clutch Ring را برداریــد. از قســمتی کــه ســقف طــاق ماننــد دارد برویــد و از پلــه هــا پاییــن برویــد. بــه دیــواره ســمت چــپ 
 Large Soul of ایــن بخــش بچســبید و مســبر را ادامــه دهیــد و دور ســاختمان را بزنیــد و تــا یــک مســیر باریــک صخــره ای ببینیــد و
a Deserted Corpse را برداریــد. حــاال از پلــه هــای بعــدی پاییــن برویــد. اینجــا مراقــب ســگ هــا و ۳ عــدد grunt باشــید. همچنیــن 
در ایــن مســیر یــک Evangelist در حــال گشــت زنــی مــداوم اســت و مــی رود و برمــی گــردد. یــک ســگ پشــت یکــی از درخــت هــا 
پنهــان شــده اســت. تمــام دشــمنانی کــه اینجــا در حــال رفــت و آمــد هســتند و ســگ هــا را بکشــید. نزدیــک درختــی کــه ســگ پشــت 
ــاز نمــی شــود. پــس برگردیــد و بــه مســیر مخالــف درب بــزرگ  آن بــود آیتــم Ember را برداریــد. درب بزرگــی کــه اینجاســت هنــوز ب

برویــد. در ایــن مســیر یــک درب ســمت راســت مــی بینیــد کــه زیــر بخــش صخــره ماننــد اســت و وارد آن شــوید.

معمــوال یــک ســگ درون اینحاســت کــه آن را بکشــید. از نردبــان پاییــن برویــد تــا وارد فاضــاب شــوید. اینجــا کمــی جلوتــر ۳ مــوش 
ــی  ــا م ــد از کشــتن آنه ــد.. بع ــی کنن ــه م ــی حمل ــی ســریع و چندتای ــد ول ــادی ندارن ــدرت زی ــا ق ــوش ه ــن م ــد. ای ــی بینی کوچــک م
توانیــد Caestus را برداریــد. خیلــی خیلــی آرام بــه ســمت منطقــه مــه گرفتــه جلــو برویــد تــا دو مــوش دیگــر هــم بــه ســمتتان حملــه 
کننــذ ولــی آنهــا را عقــب بکشــید و نزدیــک نردبــان از پــای در آوریــد و اصــا بــرای کشــتن آنهــا جلوتــر بــه بخــش مــه گرفتــه نرویــد. 
یــک درب نیــز اینجــا ســمت چــپ فاضــاب مــی بینیــد کــه قفــل اســت و فعــا کاری بــا آن نداریــم. بعــد از کشــتن آنهــا وارد بخــش مــه 
گرفتــه شــوید و اینجــا یــک مــوش غــول پیکــر وجــود دارد کــه خیلــی هــم ســریع حملــه مــی کنــد. حتــی مــی توانیــد قبــل از ایــن کــه 
بــه جلــو برویــد و او را متوجــه خــود کنیــد از دور بــا بمــب آتشــین یــا تیرکمــان او را بزنیــد و ســپس بــا او مبــارزه کنیــد. همچنیــن مــی 
توانیــد مــدام یــک تیــر بزنیــد و زود از نردبــان فــرار کنیــد بــاال!! مــدام ایــن کار را تکــرار کنیــد تــا کشــته شــود!! )بــازی نامــردی روش هــای 
نامــردی هــم مــی خواهــد!( بــار اولــی کــه آن را بکشــید Bloodbite Ring مــی گیریــد. در بخــش مــه گرفتــه فاضــاب یــک نردبــان دیگــر 
در ســمت راســت مــی بینیــد کــه بــاال برویــد. ســپس درب را در اینجــا بــاز کنیــد و مــی بینیــد کــه خوشــبختانه یــک مســیر کوتــاه بــه 

بونفایــر Dilapidated Bridge bonfire بــاز شــد.

حــاال برگردیــد و برویــد جایــی کــه اول از آنجــا وارد درب بخــش ورودی فاضــاب شــدیم. اینجــا یــک پــل مــی بینیــد کــه آن طــرف آن مــی 
بینیــد کــه دشــمنان قفــس بــه پشــت یــا woodsman بــه تعــداد ۳ نفــر وجــود دارنــد. مــی توانیــد بــه آنهــا یکــی یکــی تیــر بزنیــد و برویــد 
عقــب وارد درب ورودی فاضــاب شــوید زیــرا آنهــا نمــی تواننــد واردش شــوند و از یــک فاصلــه امــن بــا تیــر بــه آنهــا بزنیــد تــا بمیرنــد. هــر 
۳ دشــمن را بکشــید زیــرا یکــی از آنهــا کــه ســمت راســت منطقــه اســت اگــر نکشــیدش بعــدا در بخــش پایینــی ایــن منطقــه وقتــی 
مــی رویــد آیتــم برداریــد روی ســر شــما مــی پــرد!! یــک دشــمن grunt هــم آن طــرف پــل اســت کــه او را نیــز بکشــید. از روی پــل 
یــک Ember برداریــد و بعــد از پــل در منطقــه ای کــه ســمت راســت کمــی بــاال رفتــه اســت و کلبــه در آنجــا وجــود دارد از پشــت خانــه 
آیتــم Large Soul of a Deserted Corpse را برداریــد و البتــه ۲ ســگ نیــز اینجــا هســتند کــه بکشــید.  بعــد از کشــتن ســگ هــا از 
پشــت آن هــا ۳ عــدد Alluring Skull را برداریــد. حــاال تنهــا مســیری کــه بعــد از رد شــدن از پــل وجــود دارد و مســتقیم مــی رود را 
ادامــه دهیــد. بــه شــخصیتی کــه جلوتــر روی یــک ســنگ در ســمت چــپ نشســته اســت حملــه نکنیــد. او یــک NPC “غیــر دشــمن« 
 Irina of نــام دارد. نزدیــک او یــک درب قفــل وجــود دارد کــه فعــا نمــی توانیــد واردش شــوید و در آن Eygon of Carim اســت کــه
Carim وجــود دارد کــه بعــدا بــه او نیــز خواهیــم رســید و توضیحــات کامــل را خدمــت شــما ارائــه خواهیــم کــرد. بــد نیســت تــا اطاعــات 

کامــل مســیر داســتانی  Eygon of Carim را در انتهــای راهنمــا مطالعــه کنیــد.

از جایــی کــه Eygon of Carim نشســته اســت )بعــد از صحبــت بــا او و تمــام کــردن کل دیالیــوگ هایــش( و در ســمت راســت او، اگــر 
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قبــا بــه آن جســد آویــزان در بخشــی کــه ســوار قفــس شــدیم ضربــه زده باشــید آیتمــش اکنــون اینجــا افتــاده اســت و مــی توانیــد 
ــاالی چنــد پلــه را مــی بینیــد کــه در آن  ــد و یــک بخــش کلیســا ماننــد ب ــر بروی ــد. حــاال در تنهــا مســیری کــه مــی بینیــد جلوت برداری
یــک آسانســور قــرار دارد. صبــر کنیــد تــا آسانســور بــاال بیایــد و بــا خــود یکــی از مهــم تریــن و بــا حــال تریــن شــخصیت هــای دوســت 
در بــازی بــه نــام Siegward of Catarina را همــراه مــی آورد. بــا او نیــز صحبــت کنیــد تــا زمانــی کــه دیالــوگ هایــش تمــام شــود. 
ــی  ــا از آنجای ــرد. ام ــم ب ــم داد و پیــش خواهی ــم را در ادامــه راهنمــا ادامــه خواهی ــه اینجــا دیدی خــط داســتانی هــر دو شــخصیتی ک
کــه Siegward of Catarina تقریبــا مهــم تریــن شــخصیت غیــر قابــل بــازی در ایــن عنــوان اســت و طوالنــی تریــن و البتــه پیچیــده تریــن 
خــط داســتانی را دارد، در انتهــای راهنمــا داســتان کامــل و بــه هــم پیوســته خــط داســتانی او را نیــز بــرای شــما قــرار مــی دهیــم تــا 
دیــد بهتــر و کامــل تــری نســبت بــه او پیــدا کنیــد و در طــول راهنمــا کــه بــه صــورت بخــش بخــش داســتان او را پیــش خواهیــم بــرد گیــج 

نشــوید و بخشــی را از دســت نــداده باشــید.

ســوار آسانســور شــوید و ابتــدا پاییــن مــی رود. ســپس بــا آن بــاال برگردیــد و بــه طبقــه باالیــی جایــی کــه ســوار شــدید برویــد و قبــل 
از بــاال رفتــن از پلــه هــای ایــن بخــش آیتــم Soul of a Nameless Soldier را از گوشــه ایــن طبقــه برداریــد. حــاال از پلــه هــا بــاال برویــد. 
نترســید!! بــه غولــی کــه بــاالی پلــه هــا مــی بینیــد اصــا ضربــه نزنیــد. او کاری بــا شــما نــدارد و اگــر دشــمنتان باشــد بعــدا دهنتــان 
 token of ــا او حــرف بزنیــد و دســت دوســتی بدهیــد!! آیتــم ــاب مــی کنــد!! ب ــا نیــزه هایــی کــه پرت را مــورد عنایــت قــرار میدهــد ب
 Young White Branch از اینونتــوری شــما کــم مــی کنــد و او بــه شــما Fading Soul را بــه او پیشــنهاد دهیــد کــه یــک friendship

را  مــی دهــد کــه بــا داشــتن آن، دیگــر در مســیری کــه بعــدا خواهیــم رفــت نیــزه هــای ایــن غــول شــما را آزار نخواهــد داد.

خــب در اینجــا ایــن بخــش از Undead Settlement نیــز کامــل شــده اســت و حــاال از اینجــا مــی توانیــد یــک میانبــر بــه بــاس منطقــه 
بــاز کنیــد و یــا بــه ســمت مبــارزه بــا یــک بــاس انتخابــی و پیــش بــردن مســیر داســتانی Siegward of Catarina برویــد کــه قطعــا 

مــی دانیــد مــا همیشــه ابتــدا مســیرهای انتخابــی را مــی رویــم.

از Cliff Underside به سمت باس انتخابی و کمک به سیگوارد:

پــاداش هــای بــاس انتخابــی کــه بــه ســراغ آن خواهیــم رفــت ارزشــش را دارد کــه برایــش وقــت بگذاریــد. هــم آیتــم هــای خــوب مــی 
گیریــد و هــم خــط داســتانی یکــی از مهــم تریــن شــخصیت هــای بــازی را جلــو مــی بریــد. در اینجــا و بعــد از صحبــت بــا غــول در طبقــه 
آخــر بخــش کلیســا کــه بــا آسانســور رفتیــد، یــا خودتــان را بکشــید و یــا بــه بونفایــر نزدیــک برویــد. دوبــاره برگردیــد بــه همیــن کلیســا 
و کنــار آسانســور. آن را بزنیــد تــا بــاال بیایــد ولــی قبــل از ایــن کــه کامــل بــه بــاال برســد روی ســقفش ســوار شــوید تــا بــه یــک طبقــه 
وســطی دسترســی پیــدا کنیــد. در ایــن طبقــه و روی لبــه بیرونــی اینجــا مــی بینیــد کــه Siegward of Catarina نشســته اســت. بــا 
او صحبــت کنیــد و ســپس بپریــد روی ســقف زیــر همیــن جایــی کــه او نشســته اســت. ســپس از روی ســقف بــه روی زمیــن بپریــد و 

مــی بینیــد کــه یــک بــاس شــیطانی آتشــین ترســناک بــه شــما حملــه مــی کنــد.

ایــن مبــارزه نــه خیلــی ســخت اســت و نــه خیلــی آســان. مراقــب یکــی از حمــات بــاس باشــید کــه ســاحش را محکــم بــه زمیــن 
مــی کوبــد و ایــن حملــه آســیب خیلــی زیــادی بــه شــما وارد مــی کنــد. وقتــی هــم کــه نفــس آتشــین مــی زنــد بهتــر اســت دورش 
بچرخیــد یــا پشــتش باشــید و حســابی بــه او ضربــه بزنیــد.  ســپس Siegward of Catarina هــم بــه مبــارزه شــما ملحــق مــی شــود 
و بــه جــان بــاس مــی افتــد و کمــک خیلــی زیــادی مــی کنــد. اگــر ایــن بــاس خیلــی برایتــان ســخت اســت قبــل از پریــدن روی زمیــن از 
 Siegward روی همــان ســقف بــا تیــر او را بزنیــد تــا دخلــش را بیاوریــد. فقــط مراقــب یــک چیــز باشــید و آن هــم ایــن اســت کــه نگذاریــد
of Catarina بمیــرد. بعــد از پیــروزی در نبــرد، شــما یــک Fire Gem و Soul of a Demon را دریافــت مــی کنیــد. ســپس اینجــا 

بــا Siegward صحبــت کنیــد تــا Siegbrau و Toast emote را نیــز از او بگیریــد.

اینجــا در نزدیــک کالســکه برعکــس شــده، لبــه صخــره، Homeward Bone را برداریــد. همچنیــن شــما مــی توانیــد Large Club را نیــز 
در آن ســمت منطقــه ای کــه بــاس گشــت مــی زد برداریــد. حــاال بــه روی یــک ســقف کوتــاه کــه بــاال آمــده اســت و تنهــا مســیر اســت 
برویــد. اینجــا مــی توانیــد یــک Pale Tongue و set of Northern gear را نیــز برداریــد. بعــدا ایــن Pale Tongue را بــه Leonhard در 
فایرلینــک شــراین بدهیــد تــا یــک کلیــد بــه دســت آوریــد. حــاال فقــط یــک راه و یــک ســاختمان بــرای وارد شــدن و رفتــن داریــد. اینجــا 

قفــس هایــی کــه مــی بینیــد تقریبــا هیــچ کــدام زنــده نیســتند و بــه راحتــی آیتــم هــای Red Bug Pellet را برداریــد.

مســیر را بــه ســمت بــاال ادامــه دهیــد و از پلــه هــا بــاال برویــد. یــک ســالن کوچــک ســمت چپتــان اســت کــه یــک آیتــم در انتهــای آن 
مــی درخشــد. در اینجــا دو قفــس زنــده وجــود دارنــد کــه اگــر دقــت نکنیــد آیتــم را زهرتــان مــی کننــد!! پــس حواســتان باشــد و آن هــا را 
بکشــید و Alluring Skull هــا را برداریــد. از روی پــل رد شــوید و دقیقــا وقتــی بعــد از پــل کوچــک وارد اتــاق بعــدی مــی شــوید ســمت 
چپتــان یــک قفــس زنــده دیگــر وجــود دارد. دو ســگ هــم وقتــی کمــی جلوتــر برویــد از ســمت راســت بــه شــما حملــه مــی کننــد. بعــد 
 Evangelist از کشــتن اینهــا بــا احتیــاط وارد اتــاق بعــدی شــوید و از پلــه هــا بــاال برویــد. در ایــن بخــش ۴ قفــس زنــده و همینطــور دو

در طبقــه باالتــر منتظــر شــما هســتند. یــک صنــدوق هــم اینجــا هســت کــه Human Pine Resin را برداریــد.

ابتــدا کاری کنیــد تــا قفــس هــای زنــده بیافتنــد پاییــن و آن هــا را بکشــید و ســپس بــه بخــش بــاال برویــد و دو Evangelist را بکشــید. 
بعــد از ایــن کــه همــه آن هــا را کشــتید از خروجــی کنــار دو Evangelist کــه کشــتیم روی بالکــن برویــد و از روی بخــش شــیب دار 
ــر مــی  ــا انتهــای ایــن بخــش برویــد و در لبــه ایــن بخــش یــک بخــش را در زی ــاال برویــد و Flynn’s Ring را برداریــد. ت ســمت چپتــان ب
بینیــد کــه مــی توانیــد روی آن بپریــد. ایــن کار را بکنیــد و ســپس از اینجــا بــه درون بــرج دایــره ای شــکلی کــه کنارتــان اســت بپریــد. 
در ســمت مخالــف جایــی کــه پریدیــد Homeward Bone را برداریــد و از یــک بخــش هالــی شــکل بــه داخــل بــرج برویــد. اینجــا بایــد 
خیلــی خیلــی مراقــب باشــید زیــرا همــان طــور کــه مــی بینیــد بایــد تمــام ایــن ارتفــاع را از بــاال، یکــی یکــی روی پلتفــرم هــای زیریــن 
بپریــد تــا بــه کــف منطقــه برســید و اگــر یــک اشــتباه کنیــد و درســت روی پلتفــرم زیــری نپریــد خواهیــد مــرد. بــا دقــت پاییــن برویــد و در 
کــف منطقــه پاییــن، Mirrah gear set را برداریــد. جعبــه هــای اینجــا را بشــکنید و Chloranthy Ring را نیــز برداریــد. حــاال از تنهــا راه 
خــارج شــوید و پاییــن بپریــد. مــی بینیــد کجــا هســتید؟ پاییــن پلــه هــای جلــوی آن درب دو دهنــه بــزرگ کــه قفــل اســت و جایــی کــه 
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 Dilapidated گشــت زنــی مــی کردنــد. حــاال بــه بونفایــر Evangelist ســگ پشــت درخــت قایــم شــده بــود و دشــمنان بــه همــراه یــک
bridge برویــد. وقــت آن اســت کــه از Dilapidated bridge بــه ســمت بــاس منطقــه برویــم.

Rotted Greatwood به سمت باس Dilapidated Bridge از

حــاال از ایــن بونفایــر بــه ســمتی برویــد کــه دفعــه قبلــی نرفتــه بودیــم. یعنــی جایــی کــه آن دشــمن قفــس بــه پشــت گشــت مــی 
زنــد و قبــا هودریــک بــه شــما حملــه کــرده بــود. دشــمن قفــس بــه پشــت را بکشــید و از او رد شــوید مســتقیم برویــد. اینجــا مســیر 
جدیــدی اســت.  اگــر بــر طبــق راهنمــا آمــده باشــید اینجــا تقریبــا امنیــت داریــد، الاقــل از دســت نیــزه هــای مخــوف و مرگبــار آن غولــی 
کــه بــا وی دوســت شــدیم! اگــر بــا او دوســت نباشــید اینجــا در هــر قــدم، او از بــاالی بــرج نیــزه هایــی دو برابــر انــدازه خودتــان را پرتــاب 
مــی کنــد و دخلتــان را پشــت ســر هــم مــی آورد. خیلــی خیلــی آرام جلــو برویــد زیــرا اینجــا کلــی هــم دشــمنان روســتایی هســتند. 
خوشــبختانه رفیقتــان یعنــی غــول عزیــز پشــت ســر هــم نیــزه بــه ایــن دشــمنان شــما پرتــاب مــی کنــد و منطقــه را بــه نوعــی برایتــان 
پاکســازی مــی کنــد. پــس ســریع جلــو نرویــد و بگذاریــد دشــمنان بیاینــد تــا بــا نیــزه بــه فنــا برونــد. وقتــی دشــمنان جلویــی را کشــتید 
بــه ســمت خانــه ای کــه در انتهــای ایــن بخــش اســت برویــد و از ایــن خانــه هــم دشــمنانی بیــرون آمــده و حملــه مــی کننــد کــه آن 

هــا را هــم بکشــید و یــا بــه نیــزه هــا بســپارید!

 Young چندین ،Large Soul of a Deserted Corpse یــک عــدد ،Ember وقتــی کل ایــن منطقــه پاکســازی شــد، مــی توانید یک عــدد
White Branch و Reinforced Club کــه در گوشــه و کنــار ایــن بخــش بــه وضــوح مشــخص هســتند را برداریــد. در ســمت راســت 
ایــن بخــش و نزدیــک خانــه، یــک بخــش شکســته وجــود دارد کــه مــی توانیــد روی آن بپریــد و Undead Bone Shard را برداریــد. مراقــب 
باشــید کــه در رفــت و برگشــت و هنــگام پــرش نیافتیــد و کشــته نشــوید. اینجــا و در ســمت چپتــان )از قســمتی کــه وارد منطقه شــدید 
ســمت چپتــان( کــه مــی بینیــد پــر از درخــت اســت چندیــن آیتــم مختلــف و خــوب وجــود دارنــد کــه بایــد درســت تمــام البــای درختــان 
را بگردیــد تــا آن هــا را بیابیــد و ســعی کنیــد از قلــم نیافتنــد. ایــن هــا شــامل full set of Cleric gear )یــک اساســین شمشــیر بــه 
 Mortician’s Ashes هســتند. بعــدا ایــن Mortician’s Ashes و Blue Wooden Shield دســت اینجــا برایتــان کمیــن کــرده اســت( و

را در فایرلینــک شــراین بــه Shrine Handmaid بدهیــد تــا یــک ســری آیتــم هــای جدیــد بــه فروشــگاهش اضافــه شــوند.

حــاال بعــد از جمــع کــردن تمــام ایــن آیتــم هــا بــه داخــل تنهــا خانــه و ســاختمانی کــه مــی بینیــد برویــد. یــک دشــمن چشــم قرمــز بــه 
شــما حملــه مــی کنــد کــه آن را بکشــید. مــی توانیــد هــم او را بیــرون بکشــید و بگذاریــد بــا نیــزه ترتیبــش داده شــود. در ســاختمان 
از پلــه هــا بــاال برویــد. بــاالی پلــه هــا ابتــدا مســتقیم نرویــد و ۱۸۰ درجــه بچرخیــد و پشــت ســرتان یــک بالکــن مــی بینیــد کــه دویــده 
و روی آن بپریــد و روی بالکــن Great Scythe را برداریــد. حــاال مســیر مســتقیم پلــه هــا را برویــد و وارد کلیســای قدیمــی شــوید. در 
انتهــای راهــرو درب بــزرگ دو دهنــه ســمت راســتتان را حتمــا حتمــا بــاز کنیــد تــا میانبــر بــه محــل بــاس ایجــاد شــود. ایــن همــان درب 
 Evangelist بزرگــی اســت کــه قبــا پشــت آن بودیــم و از بــاالی پلــه هــا قفــل بــود و بــه منطقــه ای کــه دشــمنان در آنجــا بــه همــراه
گشــت مــی زدنــد و ســگی پشــت درخــت پنهــان بــود و .. مــی رســد. حــاال روبــروی دربــی کــه بــاز کردیــد یعنــی در انتهــای راهــرو 
ســمت چپتــان، منطقــه ای بــزرگ مــی بینیــد کــه یــک درخــت خیلــی بــزرگ انتهــای آن اســت و اینجــا منطقــه بــاس فایــت اســت. وارد 

شــوید و بــه ســمت درخــت برویــد.

Rotted Greatwood باس فایت

از لحــاظ کلــی، Rotted Greatwood یــک بــاس انتخابــی اســت و مــی توانیــد بــازی را بــدون کشــتن آن ادامــه دهیــد، امــا ایــن بــاس 
یــک آیتــم بــه خیلــی مهــم بــه شــما مــی دهــد کــه هیــچ جــور دیگــری در بــازی بــه دســت نمــی آیــد و همیــن طــور دسترســی شــما 
بــه برخــی از برتریــن ســاح هــا و آیتــم هــای بــازی را آزاد مــی کند. اگــر مــی خواهیــد بعــدا کــه قــوی تــر شــدید برگردیــد و ایــن بــاس 
را شکســت دهیــد مــی توانیــد بعــد از کشــتن Yhorm the Giant in Profaned Capital بــه اینجــا برگردیــد زیــرا در آن منطقــه یــک 
ســاح خــاص وجــود دارد کــه بــه طــرز شــدیدی روی Rotted Greatwood موثــر اســت. مبارزه بــا Rotted Greatwood تــا زمانــی کــه 
 grunt خیلــی نزدیکــش نشــوید شــروع نمــی شــود و مــی توانیــد کمــی اطــراف اینجــا را بگردیــد. اینجــا مــی بینیــد کــه تعــداد زیــادی
و حتــی نــوع چشــم قرمــز آن هــا و... در ایــن منطقــه وجــود دارنــد. بهتــر اســت قبــل از رفتــن ســراغ بــاس اینهــا را یکــی یکــی بکشــید 
و منطقــه را پاکســازی کنیــد و دشــمنان چشــم قرمــز و .. را از بیــن ببریــد. حــاال ســراغ درخــت برویــد و ضربــه بزنیــد و مبــارزه شــروع 

مــی شــود.

ــا چرخیــدن و  ــاال روی شــما، لگــد کــردن، هجــوم ب در فــاز اول مبــارزه، بــاس تعــداد حمــات متنــوع و زیــادی را از جملــه کوبیــدن از ب
حرکــت ســریع بــه ســمت بازیبــاز، ضربــه زدن بــا اعضــای مختلــف و همیــن طــور پریــدن بــه ســمتتان بــرای نزدیکتــر کــردن خــود بــه 
شــما و ... در اختیــار دارد. خطرنــاک تریــن آن هــا همیــن اســت کــه اجــازه دهیــد او روی شــما فــرود بیایــد! ایــن حملــه حتــی دامنــه اثــر 
زیــادی هــم در منطقــه دارد و بایــد خیلــی مراقبــش باشــید. خبــر خــوب ایــن اســت کــه ایــن حمــات، دیگــر دشــمنان حاضــر در منطقه را 
نیــز از بیــن مــی برنــد. خبــر بــد هــم ایــن اســت کــه ایــن هــا مــدام مجــددا ظاهــر مــی شــوند و همیشــه بایــد مراقــب پشــت ســر خــود 
نیــز باشــید. روی بــدن بــاس بخــش هایــی مثــل کیســه هــای کمرنــگ مــی بینیــد کــه در جــای جــای بدنــش پراکنــده انــد و فقــط ایــن 
هــا جاهایــی هســتن کــه بایــد بــه آن هــا ضربــه بزنیــد و بقیــه قســمت هــای بــدن بــاس را بــی خیــال شــوید چــون وقــت تلــف کــردن 
اســت. بایــد آن هــا را بترکانیــد تــا مقــدار نســبتا زیــادی از ســامتی بــاس را بکاهنــد. درســت اســت کــه بــاس بســیار کنــد اســت ولــی 
آن قــدر بــزرگ اســت کــه اغلــب ســخت اســت بفهمیــد بایــد بــه کــدام طــرف فــرار کنیــد تــا توســط او زیــر گرفتــه نشــوید! حتــی ســپر 
هــم وقتــی او روی شــما بپــرد هیــچ فایــده ای نــدارد. بعــد از زدن چندیــن بخــش از ایــن کیســه هــای ســفید روی بــدن بــاس و ترکیــدن 
آنهــا و کــم شــدن مقــدار معینــی از خــط ســامتی بــاس، مــی بینیــد کــه کل زمیــن ایــن منطقــه فــرو مــی ریــزد و کا شــما بــا بــاس 
بــه درون یــک بخــش گــودال ماننــد پــرت مــی شــوید و فــاز دوم مبــارزه آغــاز مــی شــود. افتــادن پاییــن در ایــن بخــش ســامتی شــما 

را کاهــش نمــی دهــد و دشــمنان دیگــر هــم مــدام در ایــن بخــش ظاهــر نمــی شــوند.
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در فــاز دوم، بــاس یــک دســت خیلــی بــزرگ نیــز از درون شــکمش در مــی آورد کــه بســیار ســریعتر و مرگبــار تــر از دیگــر اعضــای او 
اســت و مــی توانــد شــما را بگیــرد و بــا هــوا ببــرد و آســیب خیلــی زیــادی بــه شــما بزنــد و حتــی بــه ســمت شــما ســنگ پرتــاب 
کنــد. در ایــن فــاز دو ۳ حملــه جدیــد نیــز بــه حــرکات بــاس اضافــه مــی شــود و مثــا او مــی توانــد بلنــد شــود و ماننــد حالتــی کــه 
روی دو پــا ایســتاده اســت تغییــر حالــت دهــد و حمــات پــر دامنــه تــری را انجــام دهــد. در اینجــا نیــز روی قســمت هــای مختلــف بــدن 
بــاس، نقــاط ضعیــف و ضربــه پذیــر زیــادی مــی بینیــد. در اینجــا تیراندازهــا و بازیبازانــی کــه جــادو اســتفاده مــی کننــد خیلــی راحــت 
تــر از بازیبــازان Melee )ماننــد مــن بدبخــت( هســتند!! آن هــا مــی تواننــد مقــداری فاصلــه بگیرنــد و دور بــاس بچرخنــد و بخــش هــای 
ضعیــف بــاس را کــه حتــی بــاال هســتند و دستشــان بــه آنهــا نمــی رســد را هــدف قــرار دهنــد. بازیبــازان نزدیــک زن بایــد نزدیــک بــاس 
باشــند و هــم حواسشــان بــه حمــات باشــد و هــم ایــن کــه تــا یــک بخــش از نقــاط ضعیــف بــاس بــه زمیــن رســید و معلــوم شــد، آن 
را بزننــد و بترکاننــد. از همــه مهــم تــر، بخــش هــای ضعیــف و کیســه ماننــد ســفید رنــگ روی جلــوی شــکم بــاس و شــانه هــا، پشــت 
ــاس، شــما Soul of the Rotted Greatwood و Transposing Kiln را دریافــت مــی  ســر و مــچ هــای اوســت. بعــد از شکســت ب
کنیــد. همچنیــن از انتهــای ابــن منطقــه آیتــم هــای Homeward Bone و یــک عــدد soul را نیــز برداریــد و بونفایــر Pit of Hollows را 
روشــن نماییــد. یــک معبــد یــا Sacrificial Altar در پشــت بونفایــر وجــود دارد کــه بــرای کاوننــت Mound�makers اســت و در اینجــا 
مــی توانیــد آیتــم Vertebra Shackle را بــرای بــاال رفتــن رتبــه تــان در ایــن کاوننــت تقدیــم نماییــد. اگــر بــه مبــارزات PvP عاقــه ای 
 Ludleth را بــه Transposing Kiln نداریــد ایــن آیتــم را الکــی تقدیــم معبــد و کاوننــت نکنیــد. حــاال بــه فایرلینــک شــراین برگردیــد و آیتــم
)شــخصیتی کــه یکــی از لردهــای Cinder اســت و روی یکــی از ۵ صندلــی بــاال نشســته اســت( بدهیــد. حــاال مــی توانیــد از اینجــا بــه 
 Hawkwood بعــد روح هــای بــاس هــا را بــا ایــن شــخصیت جهــت گرفتــن آیتــم هایــی خــاص و فــوق العــاده تعویــض نماییــد. شــخصیت

کــه روی پلــه هــا نشســته اســت نیــز بعــد از کشــتن دو بــاس اگــر بــا او حــرف بزنیــد، یــک Heavy Gem بــه شــما مــی دهــد.

Road of Sacrifices به سمت Rotted Greatwood مسیر

در فایرلینــک شــراین خاکســتر Mortician’s Ashes را بــه پیــرزن Shrine Handmaiden بدهیــد. آیتــم Grave Key را بــا قیمــت ۱۵۰۰ 
روح از او بخریــد. بــه بونفایــر Dilapidated Bridge ســفر نماییــد و وارد بخــش فاضــاب و مــوش هــا شــوید. اینجــا در درون فاضــاب و 
جایــی کــه مــوش هــا حملــه مــی کننــد یــک درب بــود کــه قبــا گفتیــم بــی خیالــش شــوید و قفــل اســت. حــاال بــا کلیــدی کــه داریــد آن 
را بــاز کنیــد و وارد شــوید. در تونــل در اولیــن تقاطــع بــه ســمت راســت برویــد و آیتــم Loincloth را برداریــد. در اینجــا اگــر بخواهیــد مــی 
توانیــد نــزد مجســمه دعــا کنیــد )اگــر بــه دنیــای کســی حملــه کــرده ایــد و پشــیمان هســتید مــی توانیــد بــا دعــا گناهتــان را بشــویید(. 
برگردیــد بــه مســیر اصلــی تونــل و ادامــه دهیــد و در گوشــه منطقــه بعــدی، Red�hilted Halberd را برداریــد و بــه تونــل بعــدی برویــد. 

در اتــاق بعــدی دشــمنان اســکلتی وجــود دارنــد کــه اجزایشــان از روی زمیــن جمــع شــده و بلنــد مــی شــوند و بایــد آنهــا را بکشــید.

 Soul of an Unknown البتــه در مقایســه بــا دشــمنانی کــه تاکنــون کشــته ایــد چیــز خاصــی نیســتند. ۴ تــا از آن هــا را بکشــید و آیتــم
Traveller را برداریــد و در منطقــه بعــدی هــم یکــی دیگــر از همیــن آیتــم را برداریــد. اســکلت بعــدی تــا زمانــی کــه رد نشــوید بلنــد 
نمــی شــود و زود پشــت ســر شــما برمــی خیــزد کــه ســریع بچرخیــد و او را بکشــید. ســپس ســپر خــود را بــاال بیاوریــد و آمــاده نبــرد 
بــا یــک one�armed skeleton مقــداری جلوتــر باشــید. ایــن دشــمنان مــی تواننــد روی شــما بپرنــد و شمشیرشــان را مثــل هلیکوپتــر 
در هــوا مــی چرخاننــد!! بعــد از کشــتن او دیگــر چیــز خاصــی وجــود نــدارد و مســیر را آن قــدر ادامــه دهیــد تــا یــک منطقــه بــاز ببینیــد. 
ــا تیــر بــه  زود جلــو نرویــد. بــواش ســمت راســت را نگاهــی بیاندازیــد و یــک grunt و یــک Crystal Lizard مــی بینیــد. دشــمن را ب
ســمت خــود بکشــید و عقــب ببریــد و بکشــید تــا لیــزارد فــرار نکنــد. ســپس زود بدویــد و لیــزارد را بکشــید و Heavy Gem را برداریــد.

ــه پشــتی کــه  ــر آن دشــمنان قفــس ب ــه اینجــا اگ ــد. البت ــز برداری ــد ۲ عــدد Titanite Shard را نی ــن بخــش مــی توانی در انتهــای ای
قســمت قبــل گفتیــم همــه شــان را دم پــل بکشــید نکشــته باشــید، یکــی از آنهــا از بــاال روی شــما مــی پــرد وقتــی مــی خواهیــد 
آیتــم هــا را برداریــد. اگــر طبــق راهنمــا آمــده باشــید مشــکلی نیســت. وارد تونــل ســمت مخالــف جایــی کــه وارد شــدید بشــوید و 
جنــازه را در اینجــا بــا تیــر زمیــن بیاندازیــد تــا Blessed Red and White Shield +1 را برداریــد. درب اتــاق بعــدی دقیقــا جایــی اســت 
کــه جنــازه مــی افتــد. در ایــن اتــاق یــک مــوش در تاریکــی منتظــر شماســت امــا ۶ تــای دیگــر هــم جلوتــر از النــه بیــرون آمــده و حملــه 
مــی کننــد کــه همــه آن هــا را بکشــید. از نردبــان ســمت دیگــر اتــاق بــاال برویــد. حتــی مــی توانیــد کا مــوش هــا را نزنیــد و زود بدویــد 
و از ایــن نردبــان بــاال برویــد و از بــاال بــا تیــر آن هــا را بزنیــد. بعــد از بــاال رفتــن از نردبــان و جلوتــر رفتــن شــخصیت Irina of Carim را 

مــی بینیــد. بــا او صحبــت کنیــد و قبــول کنیــد کــه او را لمــس کنیــد.

ــه شــما  ــرود و ب ــه فایرلینــک شــراین ب ــا وی ب ــد ت ــول کنی ــد. خدمــات او را قب ــا Prayer emote را بگیری ــد ت ــت کنی ــا او صحب ــاره ب  دوب
ــد و راهــرو  ــا miracle مــی فروشــد )اگر از پلــه هــای ســمت چــپ آهنگــر در فایرلینــک شــراین پاییــن بروی معجــزه )faith spells( ی
را دنبــال کنیــد در انتهایــی تریــن نقظــه راهــرو بــه وی مــی رســید(. حــاال درب ســلولی کــه او در آن زندانــی بــود را بــار کنیــد و بیــرون 
برویــد. مــی دانیــد دیگــر کجــا هســتید؟ جایــی کــه اولیــن بــار دیدیــم Eygon روی ســنگ نشســته و درب ســلول از آن طــرف قفــل بــود. 
شــخصیت Irina of Carim یکــی از شــخصیت هــای مهــم بــازی اســت کــه همــان طــور کــه قبــا گفتــم داســتانش ارتبــاط مســتقیم بــا 
شــخصیت Eygon of Carim نیــز دارد. بــد نیســت تــا اینجــا ماننــد ســایر شــخصیت هایــی کــه تاکنــون در ایــن راهنمــا بــه آنهــا برخــورد 
کــرده ایــم اطاعــات کامــل Irina of Carim را در انتهــای راهنمــا بــرای شــما قــرار دهیــم تــا ایــن راهنمــا کامــا جامــع باشــد و بــه 
صــورت پراکنــده در بخــش هــای گوناگــون نباشــد و بــا خوانــدن آن بتوانیــد از کل شــخصیت هــا و داســتان و ماموریتشــان آگاهــی یابیــد.

بــا شــخصیت Eygon of Carim کــه روی ســنگ نشســته اســت صحبــت کنیــد. حــاال او بــرای برخــی بــاس فایــت هــا مــی توانــد احضــار 
شــود و کمکتــان کنــد و تــا زمانــی کــه Irina of Carim زنــده اســت و از او معجــزه تاریــک نخریــده ایــد، Eygon of Carim دوســتتان 
باقــی مــی مانــد. حــاال دوبــاره ســمت چــپ بــه کلیســای دارای آسانســور برویــد کــه اولیــن بــار بــا ســیگوارد کنــارش صحبــت کردیــم و 
بــا آن بــاالی بــرج رفتیــم و بــا غــول نیــزه انــداز صحبــت کــرده و بــه ســیگوارد هــم در کشــتن غــول آتشــین کمــک کردیــم. امــا ایــن بــار 
بــا ایــن آسانســور بــه پاییــن برویــد. بعــد از پیــاده شــدن از آسانســور در اتــاق بعــدی خیلــی خیلــی مراقــب باشــید کــه کار ســختی 
پیــش رو داریــد. یــک شــوالیه تغییــر شــکل داده یخــی کــه Outrider نــام دارد در اینجــا منتظرتــان اســت و بســیار خطرنــاک اســت.  
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ایــن شــوالیه هــای بیچــاره در اثــر اثــرات دیوانــه کننــده چشــم راســت پانتیــف ســالیوان تغییــر شــکل داده و بــه دیــو تبدیــل شــده انــد.

در مبــارزه بــا او ســعی کنیــد بــا ســتون هــا حماتــش را خنثــی کنیــد ولــی خــب او خیلــی ســریع اســت. هــر نــوع تجهیــزات مقــاوم در 
برابــر یــخ مفیــد هســتند و هــر نــوع حملــه و ســاح آتشــین نیــز مفیــد اســت. یک راه نامــردی هــم بــرای  کشــتن ایــن موجــود هســت 
کــه مــدام از دم درب اتــاق یــک تیــر بــه او بزنیــد و برگردیــد و بــه ســمت آسانســور عقــب برویــد و بــاز دوبــاره بعــد از مدتــی بــه دم درب 
اتــاق برویــد و بــه او کــه یــک جایــی در اتــاق در حــال گشــتن اســت دوبــاره تیــر بزنیــد و بــاز همیــن مســیر!! حتــی اگــر او خیلــی دنبالتــان 
کــرد ســوار آسانســور شــوید و بــاال برگردیــد!! وقتــی خــط ســامتی او کــم شــود وی خیلــی هجومــی تــر و وحشــی تــر و ســریع تــر 
مــی شــود. حتــی در برخــی ویدئوهــا یــک راه جالــب بــرای کشــتن Outrider دیــدم کــه شــخصی از ایــن موجــود فــرار مــی کــرد و بــا 

آسانســور بــاال مــی رفــت و باالخــره یــک بــار Outrider کــه تــا نزدیــک آسانســور مــی آمــد در چالــه آسانســور افتــاد و خداحافــظ!!

 Irithyll Straight ایــن کار شــاید چنــد بــار طــول بکشــد ولــی قابــل انجــام اســت. بعد از کشــتن ایــن موجــود ســاح خیلــی خــوب
ــد و  ــاز کنی ــد. ســپس درب را ب ــک Ember برداری ــم ی ــاق ه ــد اســت. از وســط ات ــک ســاح یخــی مفی ــه ی ــد ک ــی گیری Sword را م
ــو  ــه ســیگوارد در کشــتن دی ــر ب ــو و ادامــه مســیر، اگ ــه جل ــل از حرکــت ب ــال نمایید. قب ــر Road of Sacrifices bonfire را فع بونفای
آتشــین کمــک کــرده ایــد و آیتــم Pale Tongue را گرفتــه ایــد )یــا از هــر طریــق دیگــر(، مــی توانیــد اینجــا برگردیــد بــه فایرلینــک شــراین 
 Lift Chamber کــه در بخــش ســوم راهنمــا در مــورد برایتــان کامــا شــرح دادیم، صحبــت کنیــد تــا کلیــد Ringfinger Leonhard و بــا

Key را بــه شــما بدهــد. خــب حــاال بــا ایــن کلیــد مــی دانیــد چــکار مــی شــود کــرد؟

در منطقــه High Wall of Lothric بــه بونفایــر Tower on the Wall ســفر کنیــد. یادتــان هســت کــه االن در بــاالی یــک ســاختمان 
هســتید. پاییــن برویــد و در طبقــه پاییــن همــان طــور کــه خاطرتــان هســت یــک اساســین و یــک شــوالیه بودنــد و بــاز از آنجــا پاییــن 
برویــد و دشــمنان را بکشــید و خاصــه تــا پاییــن تریــن طبقــه زیریــن کــه بــه کــف ایــن بخــش مــی رســد پاییــن بروید. یادتــان اســت کــه 
 Ringfinger اینجــا یــک درب قفــل بــود کــه قبــا در قســمت هــای اول راهنمــا گفتیــم فعــا نمــی تــوان بــازش کــرد؟ حــاال بــا کلیــدی کــه

Leonhard گرفتیــم مــی توانیــد ایــن درب را بــاز نماییــد.

 بعــد از بــاز کــردن ایــن درب بــا کلیــد، وارد شــوید و مســیر را ادامــه دهیــد و از آسانســور پاییــن برویــد و بایــد بــا یــک Darkwraith کــه 
دشــمنی دشــوار و باهــوش و ماننــد یــک بازیبــاز دیگــر اســت، مبــارزه کنیــد. مبــارزه بــا Darkwraith بــرای مبــارزان غیــر نزدیــک کــه بــر 
اســاس جــادو رشــد کــرده انــد، یــک کابــوس اســت ولــی خــب اینجــا هــم راه نامــردی داریــم دقیقــا مثــل همــان راه و روشــی کــه باالتــر 
Dark� و فــرار کــردن بــه عقــب و بــاال رفتــن از آسانســور تــا Darkwraith گفتیــم. یعنــی دوبــاره یــک ضربــه و تیــر بــه Outrider  بــرای

wraith درون گــودال آســانور بیافتــد و بمیرد. مــی توانیــد ایــن کار را چنــد بــار بــا اســتراحت کــردن در بونفایــر مــدام امتحــان نماییــد تــا 
نتیجــه بگیریــد. یــا ایــن کــه مثــل مــرد بــا او مبــارزه کنیــد و دخلــش را بیاوریــد )کاری کــه بــه شــخصه در تمــام نبردهــا کــرده ام(.

ــد  ــه: Pale Tongue بای ــد )نکت ــراین بازگردی ــک ش ــزد Leonhard در فایرلین ــپس ن ــد. س ــی گیری ــک Red Eye Orb م ــتن او ی ــا کش ب
همچنــان در لیســت آیتــم هــای شــما وجــود داشــته باشــد و اگــر از آن اســتفاده کنیــد Ringfinger Leonhard دوبــاره ظاهــر نمــی 
شــود( و بــا او صحبــت کنیــد تــا Applause emote را بــه دســت آوریــد و همچنیــن یــک دعــوت بــرای پیوســتن بــه یکــی دیگــر از کاوننــت 

هــای بــازی کــه در توضیحــات ایــن شــخصیت در قســمت ســوم راهنمــا توضیــح داده ام.

حاال از بونفایر فایرلینک شراین به آخرین بونفایری که روشن کردیم یعنی بونفایر Road of Sacrifices bonfire سفر کنید.

از بونفایــر Road of Sacrifices مســیر را ادامــه دهیــد و جلوتــر در گوشــه منطقــه، اولیــن دشــمن جدیــد کــه corvian نــام دارد را مــی 
بینیــد. در ابتــدا او کار خاصــی بــه شــما نــدارد ولــی وقتــی نزدیــک شــوید او تغییــر شــکل داده و بــال در مــی آورد و مثــل یــک پرنــده 
ناقــص بســیار زشــت مــی شــود و ایــن دشــمنان کریــه بــر روی شــما مــی پرنــد. بــه طــور کلــی ایــن دشــمنان زیــاد ســخت نیســتند 
و بــا کمــی ســرعت عمــل مــی توانیــد زود دخلشــان را بیاوریــد. در اینجــا بــه جــای رفتــن بــه مســیری کــه پاییــن مــی رود، بــه ســمت 
ــد روی یــک corvian دیگــر و کارش را  ــد بپری ــد. از اینجــا مــی توانی ــگاه کنی ــه پاییــن ن ــد و ب ــود بروی چــپ درختــی کــه corvian آنجــا ب
بســازید و ســپس Shriving Stone را برداریــد. حــاال بــاز هــم قبــل از ایــن کــه بــه ســمت کالســکه برعکــس شــده برویــد، از بخــش 

شــیب دار ســمت چــپ یــک corvian دیگــر را نیــز بکشــید و روی او بپریــد تــا بعــدا بــه شــما حملــه نکنــد.

ــا  ــه ب ــر آن طــرف کالســکه هســتند ک ــد. دو corvian دیگ ــد و Soul of a Deserted Corpse را برداری ــه ســمت کالســکه بروی آرام ب
وجــود ضربــات scythe کــه دارنــد، بــاز هــم بــه تنهایــی زیــاد مشــکل ســاز نیســتند ولــی یــک shaman کــه بــه نوعــی گنــده و گــوالخ 
cor� هــا اســت در نزدیــک ایــن دو قــرار داد کــه مــی توانــد ابــری ســمی را در هــوا پخــش کنــد و جیــغ او مــی توانــد تمــام corvian  ایــن
vian هــای نزدیــک را خبــر کــرده و بــه ســمت شــما روانــه نمایــد. در اینجــا جیــغ او حداقــل دو عــدد دشــمن دیگــر )البتــه ۳ تــا هســتند 
کــه یکــی را از قبــل بــرای پیشــگیری کشــتیم!!( را نیــز ظاهــر مــی کنــد کــه بایــد آنهــا را بکشــید. بهتریــن کار اینجــا ایــن اســت کــه دو 
تــا دشــمن نزدیــک کالســکه را اصــا قبــل از ایــن کــه نزدیــک برویــد و shaman شــما را ببینــد بــا تیــر بــه ســمت خــود بکشــید و از پــای 

در آوریــد و ســپس ســریعا بــه ســراغ shaman برویــد و او را از بیــن ببریــد کــه کار خیلــی ســختی هــم نیســت.

ســپس بــه بخــش لبــه صخــره ایــن منطقــه جایــی کــه کالســکه قــرار دارد برویــد و در آن ســمت یــک shaman دیگــر را نیــز مــی توانیــد 
ببینیــد. مــی توانیــد اینجــا از نردیکــی درختــی کــه در لبــه منطقــه قــرار دارد او را بــا تیــر بکشــید. مراقــب باشــید کــه دشــمنی نمانــده 
باشــد کــه بــا جیــغ او ناگهــان از پشــت ســر بیایــد و غافلگیرتــان کنــد. حــاال برگردیــد و برویــد بــه مســیری کــه اولیــن shaman را دیدیــم 

و کشــتیم. اینجــا بایــد از یــک لبــه بــه پاییــن بپریــد. امــا قبــل از جلــو رفتــن و پاییــن پریــدن، ایــن بخــش را ابتــدا بخوانیــد:

نکتــه: اول ایــن کــه ممکــن اســت یــک corvian ایــن پاییــن مانــده باشــد و وقتــی مــی پریــد و جلــو مــی رویــد، بــی هــوا غافلگیرتــان 
کنــد. مهــم تــر از آن ایــن کــه در انتهــای ایــن مســیر ســنگی نزدیــک درخــت، یــک راه باریــک اســت کــه پاییــن مــی رود و یــک آیتــم 
درخشــنده در اینجــا چشــمتان را مــی گیــرد کــه مــی خواهیــد برویــد و آن را برداریــد، امــا قبــل از رفتــن ایــن را در نظــر بگیریــد کــه وقتــی 
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ســراغ آیتــم برویــد یــک NPC کــه دقیقــا انــگار هــوش یــک بازیبــاز انســان را دارد منتظــر شماســت تــا بــی رحمانــه کارتــان را بســازد و 
مبــارزه خیلــی ســختی داریــد. شــاید بخواهیــد بعــدا وقتــی قــوی تــر شــدید ســراغ او بیاییــد، امــا اگــر هــم نمــی خواهیــد ایــن کار را 

بکنیــد و بــه خودتــان خیلــی اعتمــاد داریــد مــی توانیــد همیــن جــا کارش را بســازید.

حــاال برگردیــم بــه بخــش قبــل از خوانــدن نکتــه بــاال کــه مــی خواســتیم از لبــه منطقــه ای کــه اولیــن shaman را دیدیــم پاییــن بپریــم. 
قبــل از پاییــن پریــدن بــه منطقــه زیریــن، کمــی عقــب برویــد و در بخشــی کــه علــف دارد و لبــه ایــن بخــش )کــه مــی شــود دقیقــا در 
 Alluring خواهیــد جنگیــد و آیتمــش را در زیــر مــی بینیــد( یــک ســطح پاییــن برویــد و آیتــم NPC بــاال و ســمت راســت بخشــی کــه بــا
Skull را برداریــد. اینجــا اگــر کمــی خــوش شــانس باشــید NPC مهاجــم متوجــه شــما مــی شــود و مــی خواهــد حملــه کنــد ولــی 
دســتش بــه شــما نمــی رســد و مــی توانیــد بــا تیــر او را از بــاال از پــای در آوریــد. حتــی اگــر خــوش شــانس تــر باشــید کــه او مــی 
آیــد جلــو و ناگهــان خــودش از لــب دره بــه پاییــن ســقوط مــی کنــد و ریــق رحمــت را ســر مــی کشــد!! بعــد از کشــتن یــا مــردن او بــه 
Brigand Twin� را برداریــد. در انتهــای ایــن بخــش نیــز مــی توانیــد Brigand gear و ســت کامــل Brigand Axe  منطقــه وی بپریــد و

blades را برداریــد.

حــاال فقــط یــک مســیر وجــود دارد کــه بایــد از زیــر منطقــه ای کــه طــاق ماننــد اســت رد شــوید و ســپس از بخــش شــیبدار ســمت چــپ 
آن، بــاال بیاییــد تــا بــه روی ایــن بخــش طــاق ماننــد برســید. اینجــا اگــر قبــا نگذاشــته باشــید shaman جیــغ بزنــد و همــه corvian هــا 
را احضــار نمایــد، بایــد یکــی از آن هــا را بکشــید و Titanite Shard را نیــز از اینجــا برداریــد. برگردیــد پاییــن و مســیر بعــد از رد شــدن 
از زیــر طــاق را ادامــه دهیــد تــا نزدیــک یــک پــل شــوید و جلوتــر روی پــل، corvian را بکشــید. در همیــن ابتــدای پــل بــه لبــه ســمت 
راســتش برویــد و پاییــن را نــگاه کنیــد و مــی بینیــد کــه مــی توانیــد بــه بخــش زیریــن بپریــد. پاییــن بپریــد و آرام تنهــا مســیری کــه 
داریــد را ادامــه دهیــد و دو ســگ کــه قــوی تــر از قبلــی هــا و ســگ هــای معمولــی هســتند، منتظــر شــما مــی باشــند کــه بــا دقــت 
 Braille Divine .را برداریــد Braille Divine Tome of Carim و همیــن طــور Morne’s Ring آن هــا را بکشــید. ســپس در اینجــا حلقــه
Tome of Carim را همــان طــور کــه در توضیحــات شــخصیت Irina در قســمت هــای قبــل خدمــت شــما عــرض کــردم مــی توانیــذ در 

فایرلینــک شــراین بــه Irina بدهیــد تــا معجــزات پیشــرفته تــری را بــرای خریــد بــاز نماییــد.

نکتــه:  Morne’s Ring حلقــه ای بــا وزن ۰٫۷ اســت کــه اســتفاده از آن باعــث مــی شــود تــا اثــر اســتفاده از Miracles یــا معجــزات، 
۱۲% قــوی تــر گردد. 

حــاال اینجــا تنهــا یــک راه باریــک هســت کــه بــاال مــی رود و در بــاالی ایــن بخــش بایــد یــک corvian چشــم قرمــز را از پــای در آوریــد 
کــه مــی دانیــد ماننــد همــه دیگــر دشــمنان چشــم قرمــز، ســخت تــر از حالــت عادیشــان هســتند. بهتــر اســت او را پاییــن بکشــانید 
بــه جایــی کــه دو ســگ را کشــتید و کارش را بســازید. ســپس راهــی نداریــد جــز ایــن کــه از همــان جایــی کــه دشــمن چشــم قرمــز 
نشســته بــود پاییــن بپریــد )اینجــا بعــد از پلــی اســت کــه کمــی قبــل بــه زیــر آن پریدیــم و حــاال از آن طــرف پــل در مــی آییــم( و در 
ــد از  ــا دقــت آن هــا را بکشــید. البتــه مــی توانی ــد ب اینجــا متاســفانه ۳ عــدد corvian و یــک shaman منتظــر شــما هســتند کــه بای
همــان بــاال و جایــی کــه دشــمن چشــم قرمــز بــود آن هــا را بــا تیــر بکشــید ولــی خیلــی نزدیــک لبــه نشــوید زیــرا ضربــات scythe آنهــا 
ممکــن اســت بــه شــما بخــورد و همیــن طــور ابــر ســمی shaman نیــز هســت و در واقــع بهتــر اســت اول او را بــا تیــر از پــای در آوریــد.

بعــد از کشــتن آن هــا از پشــت جایــی کــه shaman ایســتاده بــود، Ember را برداریــد. بــه تنهــا مســیری کــه پیــش رویتــان اســت برویــد 
و از ســتون هــا رد شــوید و کمــی پاییــن برویــد تــا بــه یــک بخــش تقریبــا دایــره شــکل مــی رســید و دو نفــر کــه کامــا ثابــت و ماننــد 
Half�  مجســمه ایســتاده انــد را مــی بینیــد کــه اصــا بــه آن هــا حملــه نکنیــد. در وســط ایــن بخــش ابتــدا و قبــل از هــر کاری بونفایــر
 Blue Sentinels covenant ــا way Fortress را روشــن نماییــد. حــاال اول بــا شــخصیت ســمت راســتی )Horace( صحبــت کنیــد ت
ــای دیگــر  ــه دنی ــگار داوطلــب مــی شــوید کــه در مواقعــی کــه ب ــع ان ــد در واق ــز نمایی ــم را تجهی ــن آیت ــد. اگــر ای sigil را دریافــت نمایی
بازیبــازان کــه عضــو کاوننــت شــما هســتند حملــه شــود، شــما بــرای کمــک بــه آن هــا بــه صــورت خــودکار در دنیایشــان ظاهــر شــوید. 

و ایــن اجــازه را بــه بــازی مــی دهیــد تــا شــما را هــر کجــا خواســت در دنیــای »هــم کاوننتــی هایتــان« ظاهــر کنــد.

شــخصیت ســمت چپــی کــه همیشــه جنســیتش برعکــس بازیبــاز اســت )کــه ایــن هــم دلیــل دارد و کمــی جلوتــر در ایــن راهنمــا و 
 Anri of ،)در بخــش توضیــح خــط داســتانی ایــن شــخصیت درخواهیــد یافــت کــه چــرا جنســیت وی همیشــه برعکــس بازیبــاز اســت

Astora نــام دارد. بــا او نیــز صحبــت نماییــد تــا مطمئــن شــویم کــه بعــدا هــم آن هــا را خواهیــم دیــد.

در اینجــا بایــد بــه خــط داســتانی کامــل ایــن دو شــخصیت مخصوصــا Anri of Astora کــه خیلــی خیلــی مهــم اســت اشــاره کنــم و 
ماننــد دیگــر شــخصیت هــای بــازی خــط داســتانی آن هــا را یکجــا و بــه صــورت کامــل در انتهــای راهنمــا بــرای شــما بیــان نمایــم تــا 
در ادامــه بــازی و راهنمــا و هــر جــا کــه بــه بخــش هــای مربــوط بــه ایــن هــا رســیدیم آمــاده باشــید و بدانیــد کجاهــا را نبایــد از دســت 

دهیــد تــا خــط داســتانی را نابــود نکنیــد.

Crucifixion Woods به سمت Halfway Fortress از

از بونفایــر Halfway Fortress بــه بعــد جایــی اســت کــه دارک ســولز ۳ کــم کــم شــوخی را بــا شــما کنــار مــی گــذارد و و از مســیر 
ــد. امــا نگــران  ــه شــما مــی کن ــد مســیره شــدن و دادن حــق انتخــاب ب ــون داشــته خــارج مــی شــود و شــروع چن خطــی کــه تاکن
نباشــید؛ اگــر بــا مــا پیــش بیاییــد تمــام آن هــا را بــدون حتــی یــک مــورد جــا افتــادن، بــرای شــما توضیــح خواهیــم داد. در ابتــدای ایــن 
بخــش بگویــم کــه در ایــن منطقــه کــه خواهیــم رفــت یــک روح مهاجــم لعنتــی بــه نــام Yellowfinger Heysel پرســه مــی زنــد کــه 
ســعی کنیــد حتمــا یــک بــار او را بکشــید و اگــر هــم خواســتید از کســی کمــک بگریــد و او را بکشــید تــا کاه بــا حالــش را بــه دســت 

آورید!

از بونفایــر جلــو برویــد و مــی بینیــد کــه بــه یــک منطقــه خیلــی بــزرگ مــرداب ماننــد مــی رســید کــه پــر از درخــت و خرچنــگ هــای 
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ــه عنــوان ســاح هایــی بلنــد اســتفاده مــی کننــد کــه مراقــب حماتشــان  عظیــم و دشــمنانی کــه از تنــه هــای درخــت و چــوب ب
 yokel باشــید و اگــر بــا دقــت باشــید زیــاد ســخت نیســتند. کمــی کــه جلوتــر بــه ســمت چــپ برویــد دو تــا از همیــن دشــمنان کــه
نــام دارنــد شــما را مــی بیننــد و حملــه مــی کننــد کــه آن هــا را بکشــید. در منطقــه ای کــه کمــی پاییــن تــر و در آغــاز مــرداب مــی 
ــا بعــدا  ــد ت ــای در آوری ــد از پ ــد و هــر کــدام را کــه مــی آین ــو بروی ــن دشــمنان در حــال پرســه زدن هســتند. آرام جل ــد کلــی از ای بینی
ناگهــان غافلگیرتــان نکننــد. اصــا مســیر مســتقیم را نرویــد بــه وســط بخــش مــرداب زیــرا خرچنــگ هــای عظیــم اینجــا هســتند کــه بــا 
تیــر هــم نمــی توانیــد آن هــا را بکشــید و فقــط بــه آنهــا آســیب مــی زنیــد و ســپس آنهــا مــی رونــد بــه زیــر مــرداب. اکثــر آیتــم هــای 
اینجــا Green Blossom هســتند ولــی یــک Grass Crest Shield هــم تقریبــا نزدیــک بــه همیــن آغــاز مــرداب وجــود دارد کــه مــی ارزد 

آن را برداریــد و زود برگردیــد عقــب.

خــب حــاال برویــم ســراغ مســیر پیشــروی. در همیــن پاییــن بخــش شــیبدار کــه رســیدید بــه آغــاز مــرداب و دشــمنان را کشــتید، بــه 
راســت بپیچیــد و دقیقــا مســیر کنــار دیــواره ایــن بخــش را دنبــال کنیــد. جلوتــر در گوشــه ایــن منطقــه یــک ســگ و یــک yokel را بکشــید 
و آیتــم Titanite Shard را برداریــد. حــاال برگردیــد دقیقــا بــه جایــی کــه از بونفایــر مســتقیم آمدیــد و بــه چــپ پیچیدیــد و دشــمنان را 
کشــتید. ایــن بــار ولــی دیگــر بــه چــپ نرویــد و مســیر بونفایــر را مســتقیم بیاییــد جلــو و مــی بینیــد کــه چنــد لبــه زیــر شــما هســتند کــه 
یکــی یکــی مــی توانیــد روی آنهــا بپریــد. در روی لبــه دوم Soul of an Unknown Traveller را برداریــد و بپریــد پاییــن و مــی بینیــد کــه 
دقیقــا مــی رســید بــه همــان بخشــی کــه ســگ و دشــمن را کشــتید. دشــمنان دیگــری کــه در ایــن منطقــه زیــاد هســتند یــک ســری 
قــارچ هــای زاغــارت بــه نــام mushroom beetle هســتند!! اینهــا بســیار آهســته حرکــت مــی کننــد و کشتنشــان خیلی آســان اســت.

از جایــی کــه پاییــن پریدیــد و قبــا ســگ و دشــمن را کشــتیم، دقیقــا دیــواره ســمت راســت ایــن منطقــه مــرداب را دنبــال کنیــد و جلــو 
برویــد و کمــی جلوتــر چندیــن قــارچ را بکشــید. امــا متاســفانه اینجــا یــک دشــمن crucifixion victim نیــز وجــود دارد. ایــن دشــمنان 
ــار دشــمنان دیگــر کار اصــا آســانی  ــا آن هــا کن ــارزه ب چشــم قرمــز بســیار ســریع هســتند و بســیار هــم تهاجمــی و کشــنده. مب
نیســت. اینهــا ابتــدا روی زمیــن نشســته انــد و اگــر آرام برویــد پشتشــان مــی توانیــد همــان اول کلــی از خــط سامتیشــان را ببریــد 
تــا راحــت تــر شــوید. بــه هــر حــال ایــن دشــمن را شکســت دهیــد و مراقــب باشــید در نبــرد بــا او بــه وســط مــرداب نرویــد و تــا مــی 
توانیــد هــی برگردیــد عقــب جایــی کــه قــارچ هــا را کشــتید. ســپس دوبــاره مســیر مســتقیم از کنــار دیــواره راســت بخــش مــرداب را 

ادامــه دهیــد بــه جلــو. مقــداری جلوتــر ۳ قــارچ دیگــر را بکشــید و یــک crucifixion victim دیگــر نیــز در انتظارتــان اســت.

ــد، در ســمت راســت درب قفــل و  ــاق مانن ــد شــوید و داخــل بخــش ات ــد و وارد درب کوچکــی کــه مــی بینی آن هــا را شکســت دهی
 dark خزنــده بزرگــی کــه پشــت آن اســت را بــی خیــال شــوید و بــه تنهــا مســیر یعنــی چــپ برویــد. اینجــا اگــر جلوتــر را نــگاه کنیــد یــک
knight یــا شــوالیه ســیاه قدرتمنــد را خواهیــد دیــد. ایــن مبــارزه خیلــی خیلــی اکنــون ســخت اســت و احتمــال مردنتــان زیــاد اســت 
امــا مــی توانیــد روشــی نامــردی بزنیــد! اصــا جلــو نرویــد کــه او شــما را ببینــد و تــا وارد ایــن بخــش شــدید بــه ســمت راســت برویــد 
و از کنــار نــرده هــا مســیر را جلــو برویــد کــه یــک دیــوار باعــث مــی شــود او شــما را نبینــد و بــه بخشــی مــی رســد کــه طبقــه بــاالی 
شــوالیه اســت و اینجــا ســت کامــل Sellsword gear را برداریــد. ســپس از ایــن بــاال یــک تیــر بــه پشــت ســر شــوالبه بزنیــد و دیگــر 
هیــچ کار نکنیــد و بایســتید. معمــوال او نصــف راه را مــی ایــد کــه بــه شــما برســد و دوبــاره بــر مــی گــردد ســر جایــش کــه شــما دقیقــا 

همیــن کار را تکــرار نماییــد.

اگــر دیدیــد جــدی دارد بــه شــما مــی رســد از لبــه پاییــن بپریــد و از جایــی کــه او ابتــدا ایســتاده بــود مســیر را برگردیــد بــه اتاقــی کــه 
از آن وارد ایــن بخــش شــدید. ســپس دوبــاره وقتــی او برگشــت ســرجایش ایــن کار را ادامــه دهیــد تــا شــوالیه کشــته شــود. ســپس 
از جایــی کــه او بــود جلــو برویــد و آیتــم Sellsword Twinblades را برداریــد و جلوتــر هــم آیتــم کلیــدی Farron Coal را برداریــد. ایــن 
آیتــم را بعــدا بــه آنــدره آهنگــر در فایرلینــک شــراین بدهیــد تــا آپگریدهــای Sharp, Heavy و Poison را بــرای شــما بــاز کنــد. حــاال کا 
برگردیــد و برویــد جایــی کــه اول ایــن منطقــه از بونفایــر از ســطح شــیبدار پاییــن آمدیــم و گفتیــم بــه راســت برویــد و دیــوار راســت را 

دنبــال کنیــد.

ــه بخشــی برســید  ــا ب ــد ت ــال کنی ــن منطقــه و مســیر را دنب ــواره ســمت چــپ ای ــه دی ــن ســطح ســیبدار بچســبید ب ــار در پایی ــن ب ای
کــه ۴ قــارچ را بکشــید. در ادامــه ایــن مســیر Titanite Shard را برداریــد. دوراه چــپ را ادامــه دهیــد تــا بــه مســیر باریکــی برســید 
ــن بخــش و البــای درخــت هایــی  ــد. در ای ــای در آوری ــک yokel را از پ ــارچ دیگــر و ی ــارچ را بکشــید و ســپس دو ق ــد ۷ ق کــه آنجــا بای
ــد  ــا را بگردی ــن بخــش و الی درخــت ه ــد بکشــید. ســپس ای ــز بای ــک ســگ را نی ــر و ی ــدد yokel دیگ ــل ۳ ع ــه اینجــا هســتند الاق ک
ــد  ــه اینجــا مــی بینی ــک ســتون هــای ســنگی ک ــد. در نزدی ــن طــور Twin Dragon Greatshield را برداری و Titanite Shard و همی
ــه راســت  ــره ب ــم دای ــه صــورت نی ــر ب ــد. از بخــش وســط ســتون هــای ســنگی رد شــوید و کمــی جلوت هــم Fading Soul را برداری

ــه Crystal Sage اســت. ــا رســیدن ب ــدی م ــد. هــدف بع ــر Crucifixion Woods bonfire را روشــن نمایی ــر بونفای ــد و جلوت بچرخی

Crystal Sage به سمت Crucifixion Woods از

در حالتــی کــه کنــار بونفایــر رو بــه مــرداب ایســتاده ایــد بــه ســمت چــپ بپیچیــد و مســیر را جلــو برویــد تــا بــه یــک ســاختمان بــزرگ 
ــه هــای ســاعت دور  ــه جهــت عقرب برســید. در اینجــا قبــل از ورود بــه ســاختمان دو عــدد yokel را بکشــید. ســپس ســاختمان را ب
بزنیــد  تــا بــه یــک صخــره برســید و اینجــا دو عــدد yokel دیگــر را بکشــید. اگــر جلوتــر پاییــن صخــره را نــگاه کنیــد کــه یــک آتــش روشــن 
اســت، دو عــدد crucifixion victim مــی بینیــد. از ایــن بــاال مــی توانیــد آنهــا را بــا تیــر بــه ســمت خــود بکشــانید و از پــای در آوریــد 
زیــرا بــه شــما نمــی رســند. ســپس پاییــن برویــد و از نزدیــک آتــش Ember و در گوشــه ایــن منطقــه هــم Estus Shard را برداریــد. 

خــب حــاال دور بزنیــد و برگردیــد جایــی کــه از بونفایــر رســیدیم بــه ســاختمان و گفتیــم وارد نشــوید و از دور آن رفتیــم.

ــی زود overseer را  ــس خیل ــال هســتند. پ ــر فع ــا هســتند غی ــه اینج ــر دشــمنانی ک ــار وارد بخــش ســاختمانی شــوید. اکث ــن ب ای
بکشــید تــا آن هــا را فعــال نکنیــد!! همچنیــن یــک دشــمن spell caster نیــز اینجاســت کــه آن را نیــز بــه فنــا بدهیــد! در همیــن بخــش 
و در گوشــه آن، Heretic’s Staff را برداریــد. حــاال از پلــه هــا بــاال برویــد و از در ادامــه از روی یــک پــل کوچــک رد شــوید. داخــل دربــی 
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کــه وارد مــی شــوید یــک shield grunt منتظرتــان اســت کــه او را بکشــید. حــاال ۳ راه داریــد. مســتقیم و چــپ و راســت. ابتــدا بــه 
راســت برویــد و راهــرو را دنبــال کنیــد. ناگهــان یــک lizard مــی بینیــد کــه زود بــه جهــت مخالــف در مــی رود. دنبالــش کنیــد و او را 

بکشــید. مراقــب باشــید کــه در دربــی کــه جلوتــر ســمت راســتتان اســت یــک grunt حملــه مــی کنــد.

او را هــم بکشــید ولــی فعــا بــی خیــال رفتــن بــه ســمت راســت شــوید چــون بعــدا بــر مــی گردیــم. دوبــاره برویــد جایــی کــه ۳ راه 
داشــتیم. ایــن بــار بایــد مســیر مســتقیم در اتــاق دوطبقــه بــزرگ را پاکســازی کنیــم. اینجــا در ایــن اتــاق مراقــب یــک گــودال هــم باشــید 
کــه شــما را پــرت میکنــد در آغــوش یــک crucifixion victim!! در ایــن اتــاق یــک spell caster را بکشــید و یــک spell caster خیلــی 
قدرتمندتــر نیــز وجــود دارد کــه او را نیــز بایــد از پــای در آوریــد. همچنیــن ۳ عــدد grunt هــم گوشــه و کنــار ایــن اتــاق و پشــت ســتون 
هــای ســنگی و .. هســتند کــه آن هــا را نیــز بــه فنــا دهیــد. اگــر شــخصیت دور زن و اســنایپر داریــد مــی توانیــد از همــان دهانــه ااق 

شــروع کنیــد و یکــی یکــی دشــمنان spell caster و دیگــران را بــه کــه بــه ســمت شــما مــی آینــد و .. را از پــای در آوریــد.

اگــر هــم مبــارز نزدیــک هســتید بهتــر اســت برویــد در اتــاق و grunt هــا را بیــرون بکشــید و بیاوریــد در راهــروی بیــرون اتــاق بکشــید 
تــا از شــر جادوهــای دشــمنان راحــت باشــید و ســپس بــه اتــاق برویــد و جادوگــران را بکشــید. وقتــی اتــاق را امــن کردیــد برگردیــد 
دم ورودی اتــاق و تنهــا مســیری کــه نرفتیــم یعنــی چــپ را برویــد. بچســبید بــه ســمت راســت و پاییــن بپریــد و جلوتــر پلــه هایــی 
را مــی بینیــد کــه بــاال مــی رونــد. بــاالی پلــه هــا مــی بینیــد کــه در طبقــه دوم اتاقــی کــه قبــل تــر پاکســازی کردیــم هســتید. اینجــا 
شــما یــک شــخصیت NPC بــه نــام Orbeck of Vinheim را مــی بینیــد کــه شــخصیت مهمــی هــم هســت. اینجــا بدانیــد کــه بایــد 
تعــداد intelligence شــما ۱۰ یــا باالتــر باشــد تــا بتوانیــد از او بخواهیــد کــه جادوهــای بیشــتری بــه شــما یــاد دهــد و او را بــه فایرلینــک 
شــراین بفرستید. اگر شــخصیتتان کمتــر از ۱۰ امتیــاز Intelligence دارد مــی توانیــد بــا اســتفاده از حلقــه Scholar Ring آن را بــه 
۱۰ برســانید و بــا Orbeck of Vinheim صحبــت کنیــد تــا بــه Firelink Shrine بــرود و دیگــر پــس از رفتــن بــه آن جــا برایــش اهمیتــی 

نــدارد کــه شــما چنــد امتیــاز Intelligence داریــد.

بــا او صحبــت کنیــد و بــه او قــول دهیــد کــه هــر کتیبــه جدیــدی کــه پیــدا کنیــد بــرای او مــی بریــد تــا وی بــه فایرلینــک شــراین منتقــل 
 Blue Bug Pellet شــود. از ایــن طبقــه بــه بخــش دیگــر طبقــه دوم اتــاق برویــد و یــک پلــه هــای شکســته مــی بینیــد کــه روی آن هــا
را برداریــد. حــاال بپریــد پاییــن در اتــاق پاکســازی شــده و بــه تنهــا خروجــی کــه دقیقــا روبــروی ورودی اتــاق اســت برویــد و مســیر را 
کمــی جلوتــر ادامــه دهیــد تــا بــه ورودی یــک منطقــه بــزرگ برســید. مشــخص اســت کــه جلوتــر در آن منطقــه بــاس فایــت اســت. بــا 
توجــه بــه ماقــات بــا شــخصیت Orbeck of Vinheim و رونــد داســتانی کــه او دارد و حتــی در خــط داســتانی یکــی دیگــر از شــخصیت 
هــا نیــز نقــش دارد، توضیحــات کامــل Orbeck of Vinheim را در انتهــای راهنمــا بــرای شــما قــرار مــی دهیــم تــا بیشــتر بــا او آشــنا 
ــد )زیرا ممکــن اســت  ــد از دســت دهی ــد و چــه مــواردی را نبای ــا وی طــی کنی ــد ب ــد کــه در ادامــه چــه مســیری را بای شــوید و بدانی
اشــتباهات شــما حتــی در اولیــن برخــوردی کــه بــا او داریــد، باعــث شــوید تــا وی ناپدیــد شــود و دیگــر او را نبینیــد( و بــه ایــن شــکل 

آشــنایی کاملــی بــا وی و رونــد داســتانی او ماننــد دیگــر شــخصیت هایــی کــه تاکنــون دیــده ایــم پیــدا نماییــد.

Crystal Sage باس فایت

از بخــش انتهایــی قســمت قبلــی راهنمــا وارد منطقــه بــزرگ روبــرو شــوید کــه گفتیــم بــاس فایــت در انتظارتــان اســت. اینجــا بایــد بــا 
یــک بــاس بــه نــام Crystal Sage مبــارزه نماییــد. ایــن بــاس اگــر تجهیــزات خوبــی بــرای محافظــت در برابــر جــادو داشــته باشــید و 
بتوانیــد خــوب و ســریع غلــت بزنیــد و از جادوهــای پرتابــی فــرار کنیــد، بــاس خیلــی ســختی نیســت. ماننــد هــر  جادوگــر دیگــری در 
دنیــای بــازی هــا، Crystal Sage نیــز نســبت بــه شــخصیت هــای »تانــک گونــه« و قدرتمنــد در مبــارزات نزدیــک بســیار ضعیــف اســت 
و اگــر مثــل بنــده همیشــه از ایــن نــوع شــخصیت اســتفاده مــی کنیــد، اگــر بتوانیــد نزدیــک بــاس برســید خیلــی ســریع مــی توانیــد 

ضربــه هــای مرگبــاری بــه وی وارد کنیــد البتــه او مــدام ســعی مــی کنــد دور شــود و شــما را گــول بزنــد.

ایــن بــاس چندیــن حملــه جادویــی دارد. یکــی از آن هــا حملــه اســتاندارد وی اســت کــه یــک soul dart خیلــی بــزرگ و بســیار قــوی 
بــه ســمت شــما پرتــاب مــی کنــد. در حملــه دیگــر وی چندیــن عــدد از ایــن هــا را در ســایز کوچکتــر بــه صــورت پشــت ســر هــم پرتــاب 
مــی کنــد. ایــن جادوگــر همچنیــن میــن هــای دنبــال کننــده بــه ســمت شــما پرتــاب مــی کنــد. یــک حملــه خیلــی مرگبــار او نیــز شــامل 
یــک مســیر مســتقیم از کریســتال هــای بســیار کشــنده اســت کــه از زمیــن در مــی آینــد و وقتــی کــه جادوگــر تلپــورت مــی کنــد ایــن 
کریســتال هــا منفجــر مــی شــوند. مبارزه دو فــاز دارد. فــاز اول شــامل نزدیــک شــدن بــه جادوگــر بــدون ضربــه خــوردن اســت کــه بایــد 
بــه وی ضربــات مــداوم وارد کنیــد و او غیــب مــی شــود و بــاز بایــد بــه جــای دیگــری کــه ظاهــر مــی شــود برویــد و او را بزنیــد. بایــد 
خیلــی زود خــود را بــه او برســانید قبــل از ایــن کــه بــه طــور دیوانــه واری شــروع بــه پرتــاب جــادو بــه ســمت شــما کنــد و نگــذارد اصــا 

فکــر کنیــد کــه چطــور نزدیکــش شــوید.

در فــاز دوم مبــارزه، کلــون هایــی از ایــن بــاس هــم در محیــط مبــارزه ایجــاد مــی شــوند کــه مــی توانیــد آنهــا را بــا رنــگ جادویشــان 
کــه آبــی اســت بشناســید )جادوگــر اصلــی رنــگ جادویــش بنفــش اســت( و همچنیــن آن هــا بــا یــک ضربــه مــی میرنــد. حتمــا اول 
کلــون هــا را بکشــید و بعــد ســراغ بــاس اصلــی برویــد زیــرا هــم کشتنشــان آســان اســت و هــم ضربــات مرگبــاری مــی زننــد. بهتریــن 
ســاح بــرای کشــتن بــاس ســاح هــای دارای المــان lightning هســتند. کســانی کــه از جــادو اســتفاده مــی کننــد در ایــن مبــارزه 
بیشــتر درگیــری خواهنــد داشــت زیــرا ایــن مبــارزه آنهــا نیســت. ولــی فــرام ســافتور بــه فکــر ایــن هــا نیــز بــوده اســت. بعــد از ورود بــه 
منطقــه بــه راســت برویــد و مســتقیم ادامــه دهیــد و از بلنــدی بــاال برویــد و پشــت یــک ســری ســنگ در اینجــا قایــم شــوید. از اینجــا 
مــی توانیــد بــا جــادو یــا تیرکمــان بــاس را بکشــید و 9۰ درصــد جادوهــای وی نیــز بــه شــما نمــی رســد و بــه ســنگ هــا مــی خــورد. 
ولــی بایــد حواســتان جمــع باشــد و اگــر ضربــه ای خوردیــد ســریعا خــط ســامتی را پــر کنیــد و یادتــان هــم باشــد کــه اول کلــون هــا 

را بــا یــک ضربــه جــادو یــا یــک تیــر بکشــید.

بعــد از کشــتن ایــن بــاس، شــما Soul of a Crystal Sage را مــی گیریــد و بونفایــر Crystal Sage bonfire را نیــز روشــن نماییــد. 
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حــاال بایــد از منطقــه بــاس بــه عقــب برگردیــد. چیــه؟ فکــر کردیــد قــرار اســت مســیر را از بــاس بــه ســمت جلــو ادامــه دهیــم؟ نخیــر 
اینطــور نیســت! هنــوز یــک ســری ماجراجویــی در مــرداب باقــی مانــده اســت کــه نرفتــه ایــم و منطقــه Farron Keep نیــز باقــی مانــده 
 Cathedral of the Deep اســت. عــده ای مــی گوینــد کــه اول بهتــر اســت کــه بعــد از بــاس مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــم و اول بــه
برویــم ولــی بــه حــرف تجربــه ای گــوش کنیــد کــه هــر کــدام از ایــن روش هــا را دو ســه بــار امتحــان کــرده اســت و خــوب مــی دانــد 
 Cathedral of the را از Farron Keep کــه ابتــدا بهتــر اســت کجــا برویــد. مطمئــن باشــید بیخــود نیســت کــه ســازندگان، خودشــان

...Farron Keep عقــب تــر قــرار داده انــد. حــاال مــی گوییــد چطــور برگردیــم و برویــم بــه Deep

 Farron Keep به سمت

یادتــان اســت مقــداری قبــل تــر در راهنمــا دقیقــا قبــل از منطقــه بــاس یــک اتــاق را کــه پــر از جادوگــر و دشــمن و .. بــود را پاکســازی 
کردیــم و یــک NPC را هــم در طبقــه دومــش دیدیــم؟ در ورودی ایــن اتــاق اگــر یادتــان باشــد یــک ۳ راهــی داشــتیم کــه مســتقیم بــه 
 Crystal Lizard مــی رســید و راســت هــم بــه یــک راهــرو رفتیــم و یــک NPC اتــاق مــی رســید و چــپ از پلــه هــا مــی رفــت بــاال و بــه

را گفتیــم ســریع قبــل از ایــن کــه فــرار کنــد بکشــید. دقیقــا در قســمت قبلــی در مــورد ایــن بخــش گفتــه بودیــم:

“حــاال ۳ راه داریــد. مســتقیم و چــپ و راســت. ابتــدا بــه راســت برویــد و راهــرو را دنبــال کنیــد. ناگهــان یــک lizard مــی بینیــد کــه 
زود بــه جهــت مخالــف در مــی رود. دنبالــش کنیــد و او را بکشــید. مراقــب باشــید کــه در دربــی کــه جلوتــر ســمت راســتتان اســت 
یــک grunt حملــه مــی کنــد. او را هــم بکشــید ولــی فعــا بــی خیــال رفتــن بــه ســمت راســت شــوید چــون بعــدا بــر مــی گردیــم.”

ــه مــی شــوید.  ــاق ماننــد در ایــن ســاختمان ســنگی خراب ــد و وارد یــک بخــش ات ــه ســمت راســت بروی حــاال همــان بعــدا اســت! ب
ســمت چــپ اتــاق یــک ســری پلــه مــی بینیــد کــه بــاال مــی رونــد و دور اتــاق مــی چرخنــد و بــاالی آن پلــه هــا یــک جادوگــر قدرتمنــد 
و یــک grunt ســپر دار ایســتاده انــد. مــی توانیــد بــاال برویــد و آن هــا را بکشــید. وقتــی هــر دو را کشــتید در بــاالی پلــه هــا بــه بیــرون 
نــگاه کنیــد و از روی بالکــن بــه روی یــک لبــه پاییــن تــر بپریــد و Ring of Sacrifice را برداریــد. حــاال بپریــد پاییــن و بــه زمیــن برســید. 
اینجــا از پلتفرمــی کــه مــی بینیــد و چنــد پلــه کوچــک دارد پاییــن برویــد و مــی بینیــد کــه دوبــاره وارد همــان مــرداب قســمت قبلــی 

راهنمــا شــده ایــد، ولــی از ســمتی کــه تاکنــون اینجــا نبــوده ایــد.

اینجــا یکــی از خرچنــگ هــای بــزرگ بــه شــما حملــه مــی کنــد. بگذاریــد نزدیــک شــوید و ســپس برگردیــد بــاال روی پلتفــرم ســنگی 
کــه از آن وارد مــرداب شــدیم و خرچنــگ نمــی توانــد اینجــا دنبالتــان بیاید. تــا جایــی کــه مــی توانیــد بــه او ضربــه بزنیــد و بعــد از چنــد 
ضربــه وی بــه زیــر مــرداب مــی رود و حــاال یکــی دو دقیقــه وقــت داریــد تــا قبــل از بیــرون آمدنــش آیتــم هایــی کــه در نزدیــک جایــی کــه 
وی اول بــه شــما حملــه کــرد قــرار دارنــد را در مــرداب جمــع کنیــد کــه اغلــب شــامل Green Blossom در کنــار درخــت هــا هســتند. 
در نزدیــک جایــی کــه در ایــن بخــش وارد مــرداب شــدیم یــک درب کوچــک وجــود دارد کــه بــه زیــر ســاختمان ســنگی کــه از آن بیــرون 
 Sage و حلقــه Sorcerer’s gear را بکشــید و ســپس مــی توانیــد ســت کامــل crucifixion victim آمدیــم، مــی رود. اینجــا بایــد یــک

Ring را برداریــد.

حــاال برگردیــد دقیقــا جایــی کــه از روی یــک پلتفــرم ســنگی وارد مــرداب شــدیم و خرچنــگ بــزرگ بــه شــما حملــه کــرد. ایــن بــار از 
اینجــا دقیقــا در جهــت حرکــت عقربــه هــای ســاعت دور منطقــه مــرداب را بزنیــد و در مســیر کنــار دیــواره مــرداب مــی توانیــد ســت 
کامــل Fallen Knight gear set را برداریــد. در منطقــه خشــکی کــه اینجــا مــی بینیــد )چنــد درخــت و چنــد پلــه ســنگی و .. دارد(، 
آیتــم Large Soul of an Unknown Traveller را برداریــد. اینجــا دو NPC لعنتــی باهــوش کــه مثــل یــک بازیبــاز انســانی هســتند هــم 
جلــوی یــک ورودی بــاالی چنــد عــدد پلــه ایســتاده انــد و نگهبانــی مــی دهنــد کــه اگــر نزدیــک یکــی برویــد، هــر دو بــه شــما حملــه 

مــی کننــد و واقعــا کار ســختی داریــد.

اینجــا بــه جــای نزدیــک شــدن بــه یکــی از آن هــا، بــا تیــر یکــی را بــه ســمت خــود بکشــید و از پــای در آوریــد و ســپس دخــل دومــی را 
بیاوریــد. بــاز هــم کار آســانی نیســت ولــی الزم اســت. اینجــا بــا کشــتن آنهــا Exile Greatsword و یــک club خواهیــد گرفــت. )یــک 
راه هــم وجــود دارد کــه مــی توانیــد از نردبانــی کــه مــی بینیــد بعــد از ورودی کــه ایــن دو شــخصیت نگهبانــی مــی دادنــد قــرار دارد، 
پاییــن رفتــه تــا ایــن دو NPC دنبالتــان بیاینــد و در خیلــی از مــوارد آن هــا در ایــن بخــش مــی افتنــد پاییــن و کشــته مــی شــوند، فقــط 

مراقــب باشــید خودتــان نیافتیــد!(.

بعــد از کشــتن دو مهاجــم، برگردیــد برویــد نزدیــک همــان پلتفــرم ســنگی قبــل از مــرداب و داخــل اتاقــی کــه بــاالی پلــه هایــش یــک 
جادوگــر قدرتمنــد و یــک grunt ســپر دار )در بــاال برایتــان بولــد کــرده ام تــا بفهمیــد کــدام پلــه هــا را مــی گویــم( را کشــتید. امــا ایــن بــار 
بــه جــای ایــن کــه از تمــام پلــه هــا بــاال برویــد تــا بــه جایــی کــه قبــا جادوگــر و گرانــت بودنــد برســید، در نیمــه راه پلــه هــا، جایــی کــه 
پلــه هــا مــی خواهنــد بــه راســت بپیچنــد و بــاال برونــد، شــما مســتقیم از دیــوار شکســته برویــد و بپریــد پاییــن روی یــک پلتفــرم و در 
اینجــا مســیر را ادامــه دهیــد و از یکــی دو پلتفــرم دیگــر هــم پاییــن بپریــد و در انتهــای ایــن مســیر Golden Falcon Shield را برداریــد.

حــاال قبــل از ایــن کــه بــه ورودی برویــم کــه دو مهاجــم از آن نگهبانــی مــی کردنــد و از نردبــان پاییــن برویــم، مــی توانیــد ابتــدا آیتــم 
مهــم Great Swamp Pyromancy Tome را برداریــد. توضیــح جــای ایــن آیتــم کار آســانی نیســت. ایــن آیتــم در کنــار یــک درخــت درون 
مــرداب اســت. درختــی کــه دقیقــا چســبیده بــه دیــواره کنــار مــرداب اســت. بگذاریــد تــا موقعیــت آن را از جلــوی ورودی کــه دو مهاجــم 
نگهبانــی مــی دادنــد و پشــتش نردبــان اســت توضیــح دهــم. جلــوی ورودی بایســتید بــه شــکلی کــه روی شــما بــه مــرداب اســت، نــه 
نردبــان. حــاال ســمت چپتــان مــی بینیــد کــه مــرداب ادامــه دارد و دیــواره کنــار مــرداب نیــز وجــود دارد. بــه چــپ برویــد و همیــن دیــواره را 
دنبــال کنیــد تــا پــای یــک درخــت، مقــداری جلوتــر، Great Swamp Pyromancy Tome را برداریــد. یــک خرچنــگ بــزرگ بــه شــما حملــه 
ــد  ــر مــرداب رفــت و کمــی وقــت داشــتید زود بروی خواهــد کــرد. مــی توانیــد زود برگردیــد عقــب و او را از خشــکی بزنیــد و وقتــی زی
ــا جادوهــای پایرومنســی  ــد ت ــه Cornyx بدهی ــد. Great Swamp Pyromancy Tome را بعــدا در فایرلینــک شــراین ب ــم را برداری و آیت

جدیــدی را برایتــان آزاد کــرده و بفروشــد.
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حــاال وقــت پاییــن رفتــن از نردبانــی اســت کــه دو مهاجــم از ورودی آن نگهبانــی مــی دادنــد. قبــل از پاییــن رفتــن از نردبــان از روی بالکــن 
 Farron Keep را برداریــد. حــاال از نردبــان پاییــن رفتــه و خیلــی نزدیــک بــه آن یــک بونفایــر جدیــد کــه Homeward Bone ایــن بخــش
bonfire نــام دارد را روشــن نماییــد. حــاال وقــت رفتــن بــه Farron Keep اســت. ســخت تریــن منطقــه بــازی بــرای نوشــتن راهنمــا و 

توضیــح دادن!! حتــی از مــرداب هــم توضیــح آن ســخت تــر اســت.

Keep Ruins به سمت Farron Keep از

در Farron Keep نیــز بایــد حواســتان بــه آمــدن Yellowfinger Heysel باشــد و اگــر امبــر مصــرف کنیــد و یــا از بــاس فایــت قبلــی زنــده 
مانــده باشــید احتمــال آمــدن و ظاهــر شــدن وی در اینجــا زیــاد اســت. خیلــی هــا از منطقــه Farron Keep متنفــر هســتند ولــی بــازی 
کــردن آن بــه ســختی نوشــتن راهنمایــش نیســت! ایــن منطقــه نیــز یــک مــرداب بــزرگ اســت بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار وقتــی در آب 
راه برویــد مــدام ســمی مــی شــوید و خــط ســامتیتان کــم مــی شــود. بهتریــن تجهیــزات مقــاوم در برابــر ســمی شــدن را تجهیــز کنیــد 
 Purple Moss و ســعی کنیــد ســبک باشــید تــا بتوانیــد بیــن خشــکی هــای ایــن منطقــه زود جابجــا شــوید. خــوب اســت کــه چنــد
 FP بخریــد یــا همــراه داشــته باشــید و یــا اگــر بیشــتر بــر اســاس جــادو هســتید، یــک معجــزه درمــان کننــده همــراه چندیــن Clump

Estus نیــز داشــته باشــید.

 Purple Moss بگذاریــد راحــت و رک بگویــم. بــه شــخصه در کل بــازی و بارهــا و بارهــا در ایــن منطقــه حتــی یــک بــار هــم از یــک آیتــم
Clump و یــک جــادوی درمــان کننده اســتفاده نکــردم و مــی گذاشــتم تــا ســمی شــوم و بعــد بــا آیتــم ســامتی خــط ســامتی را پــر 
مــی کــردم و هــر وقــت تمــام مــی شــد برمــی گشــتم بونفایــر و پــر مــی کــردم و بــاز بــه ســراغ بخــش هایــی از ایــن منطقــه کــه جدیــد 
بودنــد مــی رفتــم. راز موفقیــت در ایــن منطقــه آن اســت کــه نترســید و مــدام هــی آیتــم مصــرف نکنیــد. بلکــه بگذاریــد در جاهایــی کــه 

الزم اســت ســمی شــوید و فقــط و فقــط در مواقعــی آیتــم اســتفاده کنیــد کــه الزم اســت.

Keep Ruins به سمت Farron Keep از

عــاوه بــر ســمی بــودن ایــن منطقــه، در آب آن نیــز پــر از موجوداتــی کریــه بــه نــام leech یــا Maggot اســت کــه مــی خزنــد و از خــود 
غبــار ســمی متصاعــد مــی کننــد. کشــتن اینهــا بســیار راحــت اســت ولــی معمــوال بــه صــورت گروهــی هســتند و اگــر بخواهیــد در 
آب بایســتید و همــه آن هــا را بکشــید قطعــا ســمی خواهیــد شــد. ایــن منطقــه در کل بــه شــکل یــک بیضــی اســت کــه در نقشــه 
ای کــه بــرای شــما قــرار داده ایــم مشــخص اســت. توجــه کنیــد کــه بــرای راهنمــای ایــن منطقــه، دیــدن ایــن نقشــه هــا مهــم تریــن 
کار اســت و از آنجایــی کــه روی ایــن نقشــه هــا تــک تــک آیتــم هــای ایــن بخــش عامــت خــورده و مشــخص شــده انــد، بهتــر اســت 
کــه خوانــدن راهنمــا را همــراه بــا دیــدن ایــن نقشــه هــا بــه صــورت همزمــان پیــش ببریــد تــا درک بهتــری از موقعیتتــان در ایــن منطقــه 
داشــته باشــید. هــدف کلــی شــما در ایــن منطقــه روشــن کــردن ۳ شــعله اســت کــه باعــث مــی شــوند درب دو دهنــه بزرگــی کــه 
در ایــن منطقــه خواهیــد دیــد بــاز شــود. این منطقــه پــر از آیتــم فــوق العــاده اســت و بــه همــان انــدازه هــم توضیــح دادنــش ســخت 
اســت! ایــن منطقــه بــه صــورت جزیــره هــا یــا خشــکی هــای کوچــک اســت کــه در مــرداب قــرار دارنــد و شــما در واقــع بایــد از یــک 
خشــکی بــه دیگــری برویــد. همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه وقتــی در یــک خشــکی هســتید قبــل از ایــن کــه بــه ســمت بعــدی 
برویــد و وارد مــرداب شــوید، صبــر کنیــد تاخــط ســمی شــدن شــما کامــل خالــی شــود و از بیــن بــرود ســپس دوبــاره وارد مــرداب شــوید 
و خــط ســمی شــدنتان از ابتــدا شــروع بــه پــر شــدن کنــد تــا دیرتــر ســمی شــوید. اگــر هــم کــه ســمی شــدید و دیدیــد خونتــان دارد 
کــم مــی شــود مــی توانیــد ســریعا بــه هــر جایــی کــه مــی خواهیــد در مــرداب و خشــکی و .. برویــد تــا وقتــی کــه خونتــان بــه حــدی 

برســد کــه بخواهیــد آیتــم ســامتی مصــرف کنیــد.

 Purple ابتــدا بــه ســمت راســت برویــد و دیــوار را مســتقیم دنبــال کنیــد تــا یــک آیتــم درخشــنده ببینیــد و دو Farron Keep در ورودی
Moss Clump را برداریــد. کمــی جلوتــر نیــز آیتــم درخشــان دیگــری مــی بینیــد کــه Iron Flesh pyromancy و اگــر بخواهیــد برویــد و 
آن را برداریــد احتمــاال ســمی خواهیــد شــد ولــی مــی توانیــد برگردیــد و در بونفایــر اســتراحت کنیــد تــا از ابتــدا آغــاز کنید. برگردیــد بــه 
ورودی ایــن منطقــه. حــاال ایــن بــار مــی خواهیــم ســمت چــپ ایــن بخــش را دور بزنیــم و دیــوار ســمت چــپ را دنبــال کنیــم. در ابتــدا 
در گوشــه ایــن بخــش کــه آیتمــی درخشــان مــی بینیــد بایــد چنــد slug را بکشــید و آیتــم را کــه Ragged Mask اســت برداریــد. حــاال 
از اینجــا برویــد بــه ســمت نزدیکتریــن خشــکی کــه مــی بینیــد. ســعی کنیــد زود بدویــد بــه روی خشــکی برویــد تــا ســمی نشــوید. 
در اینجــا در وســط دریاچــه مــی بینیــد کــه چنــد slug دیگــر نزدیــک یــک آیتــم هســتند. اول همــه ایــن دشــمنان را بکشــید و ســپس 
بدویــد و آیتــم را کــه Titanite Shard اســت برداریــد و زود دوبــاره بــه خشــکی برگردیــد. در اینجــا اگــر اطرافتــان را نــگاه کنیــد یــک پــل 
کــه تقریبــا در آب غــرق شــده اســت مــی بینیــد کــه بســیار واضــح اســت. در کنــار ایــن پــل یــک آیتــم مهــم و چندیــن اســاگ دیگــر 
هســتند. مجــددا تمــام دشــمنان اطــراف آن را بکشــید و از کنــار ایــن پــل، Estus Shard را برداریــد. از اینجــا یــک خشــکی مــی بینیــد 
کــه رویــش آتــش روشــن اســت و یــک آیتــم دیگــر نیــز روی آن وجــود دارد. آنجــا برویــد و آیتــم را کــه Titanite Shard اســت برداریــد. 
حــاال ســمت چپتــان یــک ســری پلــه مــی بینیــد. قبــل از بــاال رفتــن از پلــه هــا، منطقــه ســمت چــپ پلــه هــا را گشــتی بزنیــد و از کنــار 
 Stone و یــک ســپر Rotten Pine Resin چهــار عــدد  ،Prism Stones درخــت هــا و خشــکی هــا ایــن آیتــم هــا را برداریــد: ۱۰ عــدد
Parma کــه بســیار خــوب اســت و ۱۰۰ درصــد در برابــر ضربــات فیزیکــی مقاومــت دارد. ایــن آیتــم هــا را همــه را در بخــش ســمت چــپ 

پلــه هــا خواهیــد یافــت و بــرای درک بهتــر از موقعیتشــان، نقشــه منطقــه و جــای آنهــا روی نقشــه را چــک کنیــد.

قبــل از بــاال رفتــن از پلــه هــا، یــک آیتــم ریســکی ولــی مهــم و ارزشــمند هــم هســت کــه مــی توانیــم برداریــم. کامــا بــه ســمت چــپ 
پلــه هــا برویــد و نزدیــک تریــن خشــکی از ســمت چــپ بــه پلــه هــا را پیــدا کنیــد. ســپس از اینجــا بــه جهــت عقربــه هــای ســاعت دور 
ایــن بخشــی کــه پلــه هــا روی آن اســت دور بزنیــد تــا بــه یــک خشــکی برســید کــه تــا ببینیــد خودتــان مــی فهمیــد، زیــرا یــک دشــمن 
ســیاه خفــن روی آن ایســتاده اســت کــه Darkwraith اســت و بســیار خطرنــاک و قدرتمنــد. اگــر ســمی شــده ایــد زود قبــل نبــرد خــود 
را بهبــود بخشــید و خونتــان را پــر کنیــد. Darkwraith بــه ســختی NPC هایــی کــه تاکنــون کشــته ایــم نیســت ولــی بــاز هــم دشــمن 
خیلــی قدرتمنــدی اســت. وقتــی دســت راســت او مــی درخشــد از وی دور شــوید و وقتــی کــه مــی خواهــد دیگــر اســپل خــود را اجــرا 
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کنــد بــه وی ضربــه بزنیــد تــا خــراب شــود. از ضرباتــش جاخالــی دهیــد و یکــی دو ضربــه بزنیــد و دوبــاره دور شــوید تــا قــدرت بدنــی را 
پــر کنیــد و حالــت دفاعــی بگیریــد تــا ضربــه بزنــد و مجــددا رونــد قبــل را تکــرار نماییــد. وی کمبوهــای خطرناکــی نیــز از ضربــات شمشــیر 
و همیــن طــور لگــد زدن دارد کــه البتــه اگــر بــا یــک ســپر خــوب دفــاع شــود خیلــی زود دچــار stagger مــی شــود و حملــه اش قطــع 
مــی گــردد. وقتــی او را کشــتید از درون ســاختمان کوچــک پشــت او Sage’s Coal را برداریــد کــه اگــر آن را بــه اهنگــر در فایرلینــک 
شــراین دهیــد، آپگریدهــای Crystal, Blessed و Deep را بــاز مــی کنیــد. خــود Darkwraith نیــز بــه صــورت تصادفــی بخــش هایــی 
از ســت زره و ســاحش را مــی انــدازد کــه بســیار زیبــا و مخــوف و قدرتمنــد هســتند و البتــه روح خوبــی نیــز بــا کشــته شــدنش مــی 

دهــد. بــه شــخصه آن قــدر رفتــم و آن را کشــتم تــا باالخــره کل بنــد و بســاطش را بــه دســت اوردم!

بعــد از برداشــتن ایــن آیتــم هــا از پلــه هــا بــاال برویــد و در بــاالی پلــه هــا دو دشــمن خطرنــاک )satyr( را بکشــید. ایــن دشــمنان در 
ایــن منطقــه زیــاد هســتند و دو ســه نــوع مختلــف هــم دارنــد کــه بایــد مراقــب آن هــا باشــید و ســعی کنیــد زود کارشــان را بســازید. 
مخصوصــا مراقــب آن نوعــی کــه شــنلی بــه پشــت نــدارد باشــید زیــرا ســریعا بــه روی ســر شــما مــی پــرد و آســیب زیــادی مــی زنــد. 
بهتــر اســت کــه هــر یــک از ایــن دشــمنان را بــا یــک تیــر بــه ســمت خــود بکشــید و جــدا جــدا آن هــا را از بیــن ببریــد. بعــد از کشــتن 
ایــن دشــمنان مطابــق تصویــری هــم کــه برایتــان قــرار داده ایــم و روی نقشــه هــم جایــش مشــخص اســت بــه جلــوی شــعله ای کــه 
اینجاســت برویــد و گزینــه extinguish the flame را بزنیــد تــا پروســه بــاز کــردن درب بــزرگ را آغــاز کنیــد. اگــر اینجــا بــه ســمت بنــای 
ســنگی جلویتــان کــه یــک طــاق دارد برویــد، بعــد از طــاق در ســمت راســت یــک دشــمن دیگــر کمیــن کــرده کــه مراقــب او باشــید و آن 
را بکشــید. مــی توانیــد اصــا ایــن بخــش را دور بزنیــد و از زیــر طــاق رد نشــوید تــا ایــن دشــمن را راحــت تــر بکشــید. ســپس از روی 
جنــازه ای کــه همیــن نزدیــک اســت ۲ عــدد Rotten Pine Resin را برداریــد. مســیر را بــه ســمت جلــو ادامــه دهیــد و از بخــش شــیب 
دار تپــه ماننــد پاییــن برویــد و در پاییــن ایــن بخــش ســمت چــپ را نــگاه کنیــد تــا یــک دشــمن دیگــر ببینیــد. ایــن یکــی از قبلــی هــا هــم 
دیوانــه تــر اســت و مــدام مــی خواهــد بپــرد روی ســرتان و حملــه کنــد. ســعی کنیــد در حیــن ضربــه زدن بــه او حرکــت کنیــد تــا نتوانــد 

شــما را بگیــرد. حــاال بــه روی خشــکی کــه ایــن دشــمن روی آن بــود برویــد.

در اینجــا هــم ســمت راســتتان و هــم ســمت چپتــان در مــرداب آیتــم هایــی مــی یینیــد و کنــار آن کــه بــه شــما نزدیــک تــر اســت یــک 
 dog( موجــود ســگ ماننــد کــه چهــار دســت و پــا اســت نیــز وجــود دارد کــه نــوع چهارپــای همیــن دشــمنان قبلــی ایــن منطقــه اســت
ــد روی  ــد و برگردی ــم Titanite Shard را برداری ــد آیت ــد و ســپس بروی ــای در آوری ــه ســمت خــود بکشــید و از پ ــر او را ب ــا تی satyr(. ب
خشــکی. حــاال بــه ســمت آیتــم دورتــر برویــد و بــاز هــم Titanite Shard را برداریــد. نزدیــک ایــن آیتــم، یــک ســری پلــه هــای دیگــر 
 Purple مــی بینیــد کــه از آن هــا بــاال برویــد و بــاالی پلــه هــا یــک دشــمن را بکشــید. ایــن بخــش را بگردیــد و از روی یــک جنــازه دو عــدد
 .)extinguish the flame( را برداریــد. ســپس هــم مطابــق عکســی کــه مــی بینیــد بــا دومیــن شــعله نیــز تعامــل کنیــد Moss Clump
از اینجــا بــه ســمت پلــی کــه ســمت چپتــان اســت برویــد کــه ۳ دشــمن در اینجــا از بونفایــر محافظــت مــی کننــد. دشــمن وســطی 
مــی توانــد ابــری از ســم بســازد و بهتــر اســت کــه آن هــا را جــدا جــدا بــا تیــر بــه ســمت خــود بکشــانید و از پــای در آوریــد. حــاال بعــد 
ــر Keep Ruins bonfire را روشــن نماییــد. ســپس همیــن مســیر بونفایــر را مســتقیم ادامــه  از کشــتن اینهــا، جلوتــر برویــد و بونفای
دهیــد و در ادامــه درب بزرگــی را مــی بینیــد کــه بایــد بــا تعامــل کــردن بــا ۳ شــعله، آن را بــاز کنیــد و فعــا دو شــعله را بــه ســرانجام 
ــر ایــن بخــش یــک دشــمن ســگ ماننــد مــی بینیــد کــه همیــن اول او را  رســانده ایــم. از اینجــا بــه ســمت چــپ نــگاه کنیــد و در زی
بکشــید.  ســمت راســتتان هــم یــک بنــای ســنگی مــی بینیــد کــه زیــر آن کلــی slug در هــم مــی لولنــد! همــه اینهــا را بکشــید و یکــی 

را هــم کــه از دیــوار بیرونــی آویــزان اســت از بیــن ببریــد و ســپس از اینجــا آیتــم مهــم Undead Bone Shard را برداریــد.

extinguish the flame

حــاال از زیــر ایــن بنــای ســنگی کــه آیتــم را برداشــتید رد شــوید و جلوتــر ســمت راســت، یــک نردبــان و یــک ســاختمان بــزرگ مــی بینیــد 
 Old Wolf of Farron bonfire وجــود دارنــد کــه بایــد همــه آنهــا را بکشــید. ایــن نردبــان بــه بونفایــر slug کــه زیــر ایــن نردبــان کلــی
و مبــارزه بــا یــک demon غــول پیکــر مــی رســد کــه بعــدا و قبــل بــاس فایــت بــه ســراغ آن خواهیــم آمــد پــس نگــران اکتشــاف منطقــه 
باالیــی اینجــا نباشــید، زیــرا در راهنمــا جایــی را جــا نخواهیــم انداخــت. در ســمت چــپ ایــن نردبــان، یــک جســد بــا آیتــم مــی بینیــد 
کــه Titanite Shard اســت. اینجــا مراقــب باشــید چــون مــرداب عمیــق تــر اســت و ســرعت حرکــت شــما خیلــی کمتــر مــی شــود. 
همچنیــن اینجــا یــک ایتــم دیگــر بــه نــام Wolf’s Blood Swordgress نیــز خواهیــد یافــت کــه آن را برداریــد. بعــد از ایــن آیتــم هــا یــک 
بخــش خشــکی مــی بینیــد کــه آتــش روی آن روشــن اســت و ماننــد ایــن اســت کــه یــک دیــگ غــذا روی آتــش گذاشــته انــد! روی ایــن 
 Estus Flask اســت کــه مثــل یــک Estus Soup را برداریــد و ایــن ظــرف غــذای روی آتــش هــم Sunlight Talisman بخــش برویــد و

عمــل مــی کنــد و خــط ســامتیتان را پــر مــی کنــد و اگــر الزم داریــد از آن اســتفاده کنیــد.

در منطقــه ســمت راســت ایــن شــعله، ۵ دشــمن ســگ ماننــد وجــود دارنــد. بهتــر اســت کــه از روی همیــن خشــکی آن هــا را بــا تیــر 
 Nameless Knight بــه ســمت خــود کشــیده و یکــی یکــی بکشــید. در بخــش مــرزی ایــن منطقــه شــما مــی توانیــد ســت کامــل
gear set را برداریــد کــه بهتــر اســت جــای آن را روی نقشــه نــگاه کنیــد تــا متوجــه شــوید منظــور مــن از بخــش مــرزی چیســت. حاال 
از روی خشــکی Estus Soup دقیقــا اگــر بــه جهــت مخالــف جایــی کــه ســگ هــا ایســتاده انــد نــگاه کنیــد تعــدادی slug و دو موجــود 
خطرنــاک غــول پیکــر کــه شــکل درخــت هســتند )treant( مــی بینیــد. بلــه دیگــر.. بایــد بــه ســمت آن هــا برویــم. ابتــدا آن کــه نزدیــک 
تــر اســت را بــا تیــر بــه ســمت خــود بکشــانید. بهتریــن کار ایــن اســت کــه یکــی یکــی اینهــا را روی خشــکی بکشــید و مبــارزه کنیــد. 
مراقــب حماتــش باشــید. وقتــی شــاخه هایــش را در زمیــن فــرو مــی کنــد یــک ســری روح قرمــز زنــگ ظاهــر مــی شــوند کــه بــه 
ســمت شــما مــی آینــد و آســیب جادویــی مــی زننــد کــه بایــد بــا غلــت زدن جاخالــی دهیــد. همچنیــن مراقــب حمــات پــر دامنــه او نیــز 
باشــید و کا بهتــر اســت کــه تاحــدودی نزدیــک ایــن هــا بمانیــد و مقــداری دورشــان بچرخیــد و ضربــه بزنیــد و حواســتان هــم بســیار 
جمــع باشــد. وقتــی اولــی را کشــتید بــه دومــی نــگاه کنیــد و مــی بینیــد کــه در ســمت چــپ وی یــک ســری پلــه دیگــر وجــود دارنــد.

اگــر دقــت کنیــد و زرنــگ باشــید مــی توانیــد کــه بــدون متوجــه کــردن treant، آرام آنجــا رســیده و از پلــه هــا بــاال برویــد )بــرای ایــن کار 
بهتــر اســت بــه دیــوار ســمت چــپ ایــن منطقــه بچســبید و جلــو برویــد(. بعــد از رســیدن بــه پلــه هــا ســریعا از آن هــا بــاال برویــد تــا بــه 
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محــل ســومین و آخریــن شــعله برســید و بــرای بــار ســوم extinguish the flame را انجــام دهیــد تــا طــی صحنــه ای ببینیــد کــه درب 
بــزرگ ایــن منطقــه بــاز مــی شــود. حاال بــه ســمت منطقــه طــاق ماننــد ســمت چــپ شــعله برویــد و ۲ عــدد Homeward Bone را از 
روی جســد برداریــد. حــاال آیتــم هــای چوبــی جلــوی پلــه هــا را بشــکنید و جلوتــر در یخــش باالیــی دشــمنی کــه وجــود دارد را بکشــید. 
حــاال در اینجــا از پلــه هایــی کــه وجــود دارد پاییــن برویــد و پاییــن پلــه هــا مجــددا بــه مــرداب مــی رســید و البتــه دشــمنانی وزغ ماننــد 
یــا basilisk کــه یکــی از روی مــخ تریــن و بدتریــن دشــمنان کل بــازی و ســری هســتند. ایــن هــا مــدام مــی پرنــد هــوا و بــه ســمت 
شــما مــی اینــد و ابــری از گاز تولیــد مــی کننــد کــه شــما را دچــار نفریــن یــا  curse مــی کنــد و اگــر خــط نفریــن شــما کامــل پــر شــود 
بافاصلــه خواهیــد مــرد! بــرای مبــارزه بــا ایــن هــا خــوب اســت کــه صبــر کنیــد وقتــی یکــی از آن هــا بــه هــوا مــی پــرد تــا بــه ســمت 
شــما بیایــد شــما نیــز دقیقــا غلــت بزنیــد و بــه ســمت او برویــد تــا از زیــر او رد شــوید و ســریعا از پشــت کارش را بســازید. اصــا بــه 

مــدت طوالنــی در معــرض گاز آن هــا نایســتید زیــرا خیلــی زود خواهیــد مــرد!

Large Soul of a Name� ۲ تــا  بعــد از کشــتن اینهــا، در ایــن منطقــه کوچــک چهــار جســد بــا آیتــم وجــود دارد کــه بایــد از روی آنهــا
ــا basilisk هــا احاظــه شــده  ــه ب ــد ک ــار مانن ــک بخــش غ ــارم در ی ــد. جســد چه ــار عــدد Repair Powder برداری less Soldier، چه
ــا Golden Scroll را از روی جســد برداریــد کــه بــه شــما اجــازه مــی دهــد اســپل  اســت، مخفــی شــده و بایــد آن هــا را بکشــید ت
 Antiquated Dress, Antiquated هــای بیشــتری یــاد بگیریــد. همچنیــن یــک صنــدوق نیــز نزدیــک ایــن جــا مــی بینیــد کــه از درون آن
 Keep Ruins bonfire را بردارید. بعــد از برداشــتن ایــن آیتــم هــا، حــاال بایــد برگردیــد بــه بونفایــر Antiquated Skirt و یــک ,Gloves
کــه مــی توانیــد بــرای ســریع تــر انجــام دادن ایــن کار از یــک Homeward Bone اســتفاده نماییــد. از ایــن بونفایــر بــه پلــی کــه نزدیــک 
ایــن بونفایــر بــود برگردیــد. حــاال اگــر از اینجــا بــه اطــراف دقیقــا نــگاه کنیــد در یــک طــرف ۳ عــدد treant یــا دشــمن درختــی در دور 
دســت مــی بینیــد. کشــتن آن هــا منفعــت زیــادی برایتــان دارد. بهتــر اســت کــه بــاز هــم یکــی یکــی آن هــا را بــه ســمت خــود روی 
خشــکی کشــیده و جداگانــه آن هــا را از بیــن ببریــد. بــا شکســت آنهــا Pharis’s Hat و Black Bow of Pharis را بــه دســت خواهیــد 
آورد. در نزدیــک ایــن بخش اگــر خرچنــگ بزرگــی کــه وجــود دارد را نیــز بکشــید، حلقــه Lingering Dragoncrest Ring را بــه دســت 
 Large Soul of a یــک ،Young White Branch دو عــدد ،Ember مــی آوریــد. ســپس از منطقــه نزدیــک ایــن خرچنــگ مــی توانیــد
Nameless Soldier و Crown of Dusk کــه یــک کاه بــه درد بخــور اســت را برداریــد. اگــر دیــوار نزدیــک بــه خرچنــگ بــزرگ را دنبــال 
نماییــد نهایتــا بــه بخشــی خشــکی مــی رســید کــه دو دشــمن satyr و تعــدادی قــارچ هــای مــرده آن جــا هســتند. ایــن دو را بکشــید 
و ســپس Sage’s Scroll را برداریــد کــه اگــر آن را بــه Ordbeck بدهیــد جادوهــای جدیــدی بــاز مــی کنیــد و در خــط داســتانی او نیــز 
پیشــرفت مــی کنیــد. اگــر همیــن دیــوار را بــاز هــم ادامــه دهیــد جلوتــر مــی توانیــد Poison Gem را نیــز برداریــد کــه قبــا توســط ۳ 
دشــمن درختــی غــول پیکــر محافظــت مــی شــد. حــاال تقریبــا دیگــر هیــچ آیتمــی در ایــن بخــش لعنتــی پایینــی مــرداب باقــی نمانــده 
اســت و وقتــش اســت کــه بــه بــاالی نردبانــی کــه قبــا دیــده بودیــم و مبــارزه بــا Stray Demon و اکتشــاف بخــش باالیــی فــارون 

کیــپ برویــم.

  بــه کنــار نردبانــی برویــد کــه زیــر آن چندیــن دشــمن را در مــرداب کشــتیم و قبــا گفتیــم بــاال نرویــد. ایــن بــار از ایــن نردبــان نســبتا 
ــاال رســیدید زود وارد بخــش داخلــی نشــوید و دور  ــن مــرداب لعنتــی برســیم. وقتــی ب ــی ای ــه بخــش باالی ــا ب ــد ت ــاال بروی ــی ب طوالن
 upgrade ســاختمان را بــه صــورت خــاف عقربــه هــای ســاعت بچرخیــد تــا یــک کریســتال لیــزارد ببینیــد و ســریع او را بکشــید تــا یــک
gem بگیرید. حــاال بگردیــد بــه ســمت جایــی کــه آمدیــد ولــی در اولیــن گوشــه در مســیر برگشــت بایســتید. اینجــا یــک دیــوار کاذب 
Shrine Hand� را برداریــد. آن را بعــدا در شــراین بــه Dreamchaser’s Ashes  اســت کــه بــه آن ضربــه بزنیــد تــا از بیــن بــرود و آیتــم
maiden بدهیــد و بــه او هــم بگوییــد کــه از کجــا آورده ایــد تــا در فروشــگاهش Exile set, Leather set و Titanite Shard بــه همــراه 

کلــی ســاح و آیتــم مصرفــی بــرای فــروش بــاز شــود.

ــان  ــه از نردب ــی ک ــه جای ــد ب ــه اینجــا را برگردی ــرد. حــاال الزم نیســت ک ــو مــی ب ــز جل ــن خــط داســتانی Sirris را نی ــن کار همچنی ای
 Old Wolf of آمدیــم تــا وارد ســاختمان شــویم بلکــه از همیبــن لبــه کــه ایتــم را برداشــتید بــه درون ســاختمان بپریــد پاییــن و بونفایــر
 Watchdogs of را بگیریــد و بــه Legion Etiquette emote عبــادت کنیــد تــا Old Wolf را روشــن نماییــد. در کنــار Farron bonfire
Farron بپیوندیــد. اعضــای ایــن گــروه بــه صــورت اتوماتیــک بــرای کمــک بــه کســانی کــه در Farron woods مبــارزه مــی کننــد احضــار 
مــی شــوند. نگــران نباشــید کــه عضــو ایــن کاوننــت هــا بشــوید یــا نــه. زیــرا کــه اوال همیشــه مــی توانیــد تغییــر دهیــد و ثانیــا احضــار 
خــودکار انجــام نمــی شــود مگــر در حالتــی کــه sigil را مجهــز کــرده باشــید، پــس راحــت باشــید و عضــو شــوید. وقتــی عضــو ایــن 
گــروه هســتید بــرای پیشــرفت در آن مــی توانیــد آیتــم Wolf’s Blood Swordgrass را ارائــه دهیــد. خــب حــاال از اینجــا مــی رویــم بــه 

ســمت یــک بخــش انتخابــی.

Stray Demon boss به سمت Old Wolf of Farron

بــا آسانســوری کــه اینجــا هســت بــاال برویــد و ســپس از پلــه هــا بــاال برویــد. بــاالی پلــه هــا اگــر ســمت چــپ را نــگاه کنیــد بــاس 
انتخابــی Stray Demon  را مــی بینیــد ولــی فعــا بــه آن کار نداشــته باشــید و بــه ســمت راســت برویــد. در انتهــای ســمت راســت 
وقتــی بــه بــن بســت و دروازه بســته رســیدید، بــه ســمت راســت بپیچیــد و از جایــی کــه دیــوار شکســته اســت پاییــن بــه بخــش 
زیریــن کــه یــک لبــه تقریبــا باریــک اســت بپریــد. مســیر را روی ایــن لبــه آرام بــه ســمت چــپ دنبــال کنیــد و مراقــب باشــید نیافتیــد تــا 
بــه بخــش مطمئــن و زمیــن برســید. در ایــن بخــش دو Crystal Lizard هســتیند کــه Large Titanite Shard مــی اندازنــد. ســریع 
 Dragon Crest Shield و Lightning Spear spell و جــوری کــه فــرار نکننــد آنهــا را بکشــید. نزدیــک اژدهــای مــرده هــم مــی توانیــد
را برداریــد. برگردیــد و عقــب را نــگاه کنیــد و یــک مســیر شــیبدار مــی بینیــد کــه بــاال مــی رود و بــاالی آن یــک Crystal Lizard دیگــر 

اســت کــه Heavy Gem مــی انــدازد.

اینجــا یکــی دو دشــمن ضعیــف هســتند کــه وقتــی خزنــده را تعقیــب مــی کنیــد کاری بهشــان نداشــته باشــید و زود بدویــد و خزنــده 
را بکشــید تــا فــرار نکــرده اســت. ســپس دشــمن ســپر دار و دو دشــمن غیــر فعــال و یــک دشــمن دیگــر و یــک تیرانــداز کــه ادای مــرده 
هــا را در مــی اورد را بکشــید چــون جلوتــر در بــاال یــک overseer اســت کــه مــی توانــد اینهــا را فعــال کنــد! حــاال از پلــه هایــی کــه 
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اینجاســت بــاال رویــد و overseer را بکشــید و ادامــه پلــه هــا را بــاال برویــد. حــاال بــاالی بخشــی هســتبد کــه از آن طــرف شکســته 
و دروازه قفــل بــود. از ایــن بــاال نمــی توانیــد بــا تیرکمــان حســاب بــاس آن ســمت را برســید زیــرا تیرهــا نمــی رســد و او هــم بــه ایــن 
ســمت نمــی آیــد و خاصــه فکــر ایــن کار را نکنیــد چــون خیلــی شانســی اســت و احتمالــش پاییــن اســت. از روی ایــن ســنگ هــای 

شکســته پاییــن بپریــد تــا بیافتیــد جلــوی همــان دروازه قفــل کــه قبــا از ســمت راســتش رفتیــم و مســیر را از لبــه باریــک دور زدیــم.

بــاالی پلــه هــا, یعنــی دقیقــا همیــن جــا، اگــر ســمت چــپ را نــگاه کنیــد بــاس انتخابــی Stray Demon  را مــی بینیــد ولــی فعــا بــه 
آن کار نداشــته باشــید و بــه ســمت راســت برویــد.

ــارزه را آغــاز  ــد بــه ســمت او و مب حــاال دقیقــا روبرویتــان بــاس انتخابــی Stray Demon اســیت کــه قبــا بــی خیالــش شــدیم. بروی
ــات دمــش باشــید.  ــد. مراقــب ضرب ــد او را شکســت دهی ــا دقــت مــی توانی ــر نیســت و ب ــاد ســخت و نفــس گی ــاس زی ــن ب ــد. ای کنی
همچنیــن مراقــب حملــه پریدنــی اش کــه روی ســر شــما فــرود مــی آیــد هــم باشــید! نگذاریــد هــم کــه او شــما را بگیــرد. دردســر 
ایــن نبــرد بــه Soul of a Stray Demon کــه بعــد از کشــتن ایــن موجــود مــی گیریــد مــی ارزد.  ایــن روح را در شــراین مــی توانیــد در 
ازای Havel’s Ring یــا the Boulder Heave pyromancy معاوضــه کنیــد. همچنیــن در بخــش پشــت ســر ایــن موجــود هــم برویــد و ۲ 
عــدد Ember و یــک Greataxe را برداریــد. خــب حــاال کا برگردیــد و بــا آسانســوری کــه آمدیــم پایــن برویــد تــا برســید بــه همــان جایــی 
کــه آمدیــم یعنــی بونفایــر Old Wolf of Farron bonfire. از ایــن بونفایــر بــه بونفایــر Keep Ruins ســفر کنیــد. از اینجــا مســتقیم از 
بخــش شــیبدار پاییــن برویــد و همینطــور مســتقیم برویــد تــا بــه دروازه بزرگــی کــه بــا روشــن کــردن ۳ شــعله حــاال بــاز شــده اســت 

برســید.

بعــد از دروازه ســمت راســت یــک آیتــم درخشــان مــی بینیــد کــه گــول زننــده اســت ولــی فعــا ولــش کنیــد و از یــک مســیر کوچــک 
در ســمت چــپ کــه شــیبدار اســت و بــاال مــی رود بــاال رفتــه و در انتهــای ایــن بخــش یــک shaman را کــه منتظــر بــود شــما از پاییــن 
برویــد تــا ناگهــان همــه دشــمنان کاغ-ســگی corvian را ســرتان بریــزد، قبــل از ایــن کــه جیــغ بکشــد، بکشــید. حــاال پاییــن اینجــا 
مــی توانیــد دشــمنان را بکشــید و Shriving Stone کــه قبــل تــر گفتیــم فعــا ســراغش نرویــد را برداریــد. وقتــی داریــد تنهــا مســیر 
موجــود را بــه جلــو مــی رویــد متوجــه مــی شــوید کــه یــک بخــش وجــود دارد کــه مــی توانیــد از آن پاییــن بپریــد روی لبــه ای کــه قبــا 
غیــر قابــل دســترس بــود. اینجــا البتــه هیــچ آیتمــی نیســت و بهتــر اســت بیخــودی پاییــن نپریــد. مســیرتان را ادامــه دهیــد. ولــی خیلی 

آرام و بــا دقت.

تــا جایــی کــه کمــی جلوتــر ببینیــد چنــد نفــر دشــمن و هیــوال و.. در حــال مبــارزه هســتند. اینجــا ۲ عــدد Darkwraith مرگبــار کــه 
یکیشــان هــم دردســر اســت و قبــا در مــرداب یکــی را کشــته بودیــم. ایــن دو دارنــد بــا تعــدادی از satyr هــا مــی جنگنــد و مشــغول 
کشــتار هــم هســتند. اگــر کمــی بــی احتیــاط و ســریع جلــو برویــد هــر دو شــما را مــی بیننــد و اصــا نمیخواهیــد کــه دوتایــی بیاینــد 
ســمت شــما و حملــه کننــد!! اگــر خیلــی آرام و بــا احتیــاط باشــید ممکــن اســت بــا کمــی شــانس هیــچ یــک شــما را نبیننــد و شــما 
آرام از اولیــن جایــی کــه توانســتید بــه راســت بپیچیــد آرام برویــد و وارد یــک راهــروی ســنگی درون یــک بخــش ســاختمان ماننــد شــوید 
تــا از ایــن نبــرد دور شــوید. مقــداری کــه اینجــا جلوتــر برویــد بونفایــر Farron Keep Perimeter bonfire را مــی توانیــد روشــن نماییــد 

تــا خیالتــان راحــت شــود.

حــاال از بونفایــر مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد و ۳ عــدد satyr را بکشــید. جلوتــر یــک Giant Crystal Lizard هــم وجــود دارد کــه بایــد 
آن را هــم بکشــید تــا Titanite Scale و اســپل the Great Magic Weapon را برداریــد. دربــی کــه اینجاســت را بــاز کنیــد و مــی بینیــد 
کــه یــک میانبــر بــاز کردیــد بــه Halfway Fortress و Crucifixion Woods. اینجــا دقیقــا دربــی اســت کــه اگــر از آن مســتقیم برویــد 

مــی رســید بــه آن شــوالبه قدرتمنــدی کــه قبــا کشــتیم و اگــر چــپ برویــد بــه مــرداب مــی رســید و بخــش Crucifixion Victim هــا.

خــب الزم نیســت بــه اینجاهــا کــه قبــا رفتیــم برویــد. برگردیــد بــه بونفایــر Farron Keep Perimeter bonfire. همیــن طــور کــه رویتــان 
بــه ســمت بونفایــر اســت )وقتــی داریــد بــر مــی گردیــد( دیــوار ســمت چــپ را نزدیــک جایــی کــه ۳ عــدد satyr را کشــتیم جســتجو 
کنیــد تــا یــک بخــش gap ماننــد در آنجــا ببینیــد. اینجــا مــی توانیــد بپریــد پاییــن و Atonement و یــک Hollow Gem را برداریــد. ســپس 
بایــد از مــرداب یــا بــا اســتفاده از Homeward Bone برگردیــد بــه بونفایــر Farron Keep Perimeter و خــود را بــرای بــاس آمــاده نماییــد. 
نفــس عمیــق بکشــید و خــود را ریلکــس کنیــد. داریــم بــه مبــارزه بــا یکــی از Lord of Cinder هــا مــی رســیم کــه ماشــاهلل یــک نفــر 
 Abyss Watchers هــا هســتند کــه بــا هــم بــه عنــوان Farron Knight هــم نیســت و بایــد بــه بگوییــم آنهــا!! ایــن بــاس باقیمانــده

شــناخته مــی شــوند و یکــی از بــاس هــای اصلــی داســتان بــازی و یکــی از لردهــای ســیندر هســتند.

ــد و شــما در  ــا هــم مــی جنگیدن ــه ســمت جایــی کــه داشــتند ب ــد ب ــر Farron Keep Perimeter بعــد از اســتراحت برگردی از بونفای
رفتیــد! آرام برویــد جلــو و بهتــر اســت صبــر کنیــد تــا ۲ عــدد Darkwraith بــه حســاب satyr هــا برســند ســپس یکــی یکــی آنهــا را 
بــه ســمت خــود بکشــید و کارشــان را بســازید. هــم آنهــا satyr را مــی کشــند و هــم روح satyr هــا را مــی گیریــد و هــم آنهــا کلــی 
 Black Bug مــی خورنــد تــا خونشــان کــم شــود و راحــت تــر بتوانیــد ایــن دو را بکشــید. کا در ایــن منطقــه غیــر از چنــد satyr ضربــه از
Pellet چیــز خاصــی نیســت. دشــمنان دیگــری  هــم هســتند کــه مــی توانیــد بکشــید و یــا اصــا کاری نداشــته باشــید چــون مــی 
خواهیــد برویــد بــاس فایــت و خونتــان کــم نشــود و تــازه همیــن کشــتن دو Darkwraith بــه انــدازه کافــی ســخت هســت. دقیقــا بایــد 
مســیر پلــه هایــی کــه دشــمنان بــا هــم روی آن مــی جنگیدنــد را برویــد جلــو تــا در انتهــای مســیر و بــاالی پلــه هــا بــه درب قبــل از 

بخــش بــاس فایــت برســید کــه بایــد وارد یــک ســاختمان شــوید.

Abyss Watchers باس فایت
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ایــن مبــارزه لعنتــی ۲ فــاز دارد و هــر فــاز هــم یــک خــط ســامتی کامــل دارد یعنــی انــگار دو بــاس را بایــد بکشــید. فــاز اول یــک مبــارزه 
ســخت ولــی اســتاندارد بــا یــک Fallon Knight اســت کــه همــان غلــت زدن هــای همیشــگی و از پشــت رســیدن بــه او و از پشــت 
ــرای مبــارزه کافیســت. امــا.. همیشــه امایــی وجــود دارد... نکتــه ســخت اینجاســت کــه برخــی Fallon Knight هــای  ضربــه زدن ب
دیگــر هــم بــر مــی خیزنــد و بــه نبــرد مــی آینــد. خــط ســامتی آنهــا از بــاس کمتــر اســت  ولــی بــاز هــم ســخت هســتند. شاســید 
بگوییــد ابتــدا بــه حســاب اینهــا برســید بعــد ســراغ بــاس اصلــی برویــد ولــی ایــن فقــط در حالتــی خــوب اســت کــه خیلــی ســریع 

کارشــان را بســازید زیــرا کــه در غیــر ایــن صــورت همــه چیــز بدتــر مــی شــود.

چــرا بدتــر مــی شــود؟ چــون هــر چــه بیشــتر نبــرد طــول بکشــد و طوالنــی تــر شــود، بیشــتر از ایــن شــوالبه هــای لعنتــی بــر مــی 
خیزنــد و مــدام مــی خواهیــد آنهــا رابکشــید و هــی بیشــتر دشــمن مــی آیــد و کا از بــاس اصلــی جــا مــی مانید. ایــن شــوالبه هــای 
اضافــی البتــه یــک خوبــی هایــی هــم دارنــد زیــرا هرکدامشــان اگــر ســراغ شــما نیاینــد و بــاس اصلــی بیشــتر بهشــان نزدیــک باشــد 
ســراغ او مــی رونــد و او را مــی زننــد کــه ایــن فرصتــی بــه شــما مــی دهــد بــرای پــر کــردن خــط ســامتیتان. ولــی متاســفانه ایــن 
هــا نمــی تواننــد آســیب خیلــی زیــاد و قابــل توجهــی بــه بــاس اصلــی وارد کننــد و آخــرش کار خودتــان اســت کــه وی را از بیــن ببریــد. 

وقتــی او را بکشــید وارد فــاز دوم نبــرد مــی شــوید.

فــاز دوم مبــارزه فقــط بــا یــک شــوالبه اســت و طــی دمویــی مــی بینیــد کــه همــه ایــن شــوالیه هــا انــگار بــا هــم یکــی مــی شــوند و 
یــک شــوالیه قــوی بــه وجــود مــی آیــد کــه خیلــی ســخت تــر و ســریع تــر از قبلــی هاســت و شمشــیر آتشــین نیــز دارد. او مــی توانــد 
بــا یــک حملــه چرخشــی ســریع و آتشــین بــه شــما حملــه کنــد کــه حتــی اگــر شمشــیرش هــم بــه شــما نخــورد ممکــن اســت شــعله 
آتشــش در حــال چرخیــدن بــه شــما برخــورد کنــد. اگــر دور از او بایســتید وی ســریعا بــه شــما شــما مــی دود و یــک خــط از آتــش را نیــز 
ایجــاد مــی کنــد کــه بایــد بــه یکــی از دو جهــت غلــت بزنیــد. بــه طــر کلــی ایــن مبــارزه مخصوصــا بــه خاطــر دو فــاز بودنــش ســنگین و 
ســخت اســت و بایــد در آیتــم هــای ســامتیتان نیــز برنامــه ریــزی کنیــد. بــاس در فــاز دوم خیلــی ســریع و پشــت ســر هــم بــه شــما 
حملــه مــی کنــد و مــدام بایــد غلــت بزنیــد و ایــن ور و آن ور بپریــد. البتــه ایــن مبــارزه بــرای احضــار و کمــک افــراد نیــز مناســب اســت و 
اگــر یــک امبــر مصــرف کنیــد و ســپس اطــراف ۲ بونفایــر Keep Ruins و مخصوصــا Farron Perimeter را چــک کنیــد تــا عامــت هــای 

احضــار آنایــن را ببینیــد. اگــر هــم آفایــن هســتید مــی توانیــد عامــت احضــار Sirris را دم درب منطقــه بــاس ببینیــد.

 Soul را دریافــت مــی کنیــد و همینطــور Cinders of a Lord ،در هــر دو فــاز Abyss Watchers بعــد از پیــروزی در مبــارزه و شکســت
of the Blood of the Wolf. حــاال بونفایــر Abyss Watchers bonfire را روشــن نماییــد و بــه ســمت محرابــی کــه اینجاســت برویــد 
 Cathedral of تــا منطقــه بعــدی را بــاز کنیــد کــه البتــه فعــا بــه آن نمــی رویــم و همــان طــور کــه قبــا گفتــه بودیــم ابتــدا بــه منطقــه
the Deep خواهیــم رفــت، البتــه بعــد از رفتــن بــه فایرلینــک شــراین و صحبــت کــردن بــا تمامــی شــخصیت هایــی کــه اینجــا هســتند، 
زیــرا کــه داســتان بــازی جلــو رفتــه اســت و شــما یکــی از لردهــای ســیندر را کشــته ایــد و همــه شــخصیت هــای حــرف هــای جدیــدی 

دارنــد و شــما را کلــی تحســین مــی کننــد. در صحبــت بــا Hawkwood نیــز وی بــه شــما یــک Farron Ring مــی دهــد.

 Abyss بعــد از انجــام کارهــا و صحبــت هــا و .. در فایرلینــک شــراین وقــت ادامــه دادن مســیر بــازی اســت امــا نــه از بعــد از منطقــه
Watchers، بلکــه در ادامــه منطقــه بــاس قبــل از ایــن بــاس یعنــی Crystal Sage کــه قبــا وی را کشــتیبم ولــی ادامــه مســیر او را 
نرفتیــم و بــه جایــش آمدیــم فــارون کیــپ. حــاال از فایرلینــک ســفر کنیــد بــه بونفایــر Crystal Sage bonfire و بایــد مســیری کــه بعــد 
از کشــتن بــاس اینجــا بــاز شــده بــود را ادامــه دهیــم کــه بــه Cathedral of the Deep و بونفایــر Cleansing Chapel خواهــد رســید. 

Cleansing Chapel به بونفایر Crystal Sage از بونفایر

از بونفایــر ابیــس واچــرز بــه بونفایــر Crystal Sage ســفر کنیــد و از مســیری کــه بعــد از بــاس بــاز شــده بــود ولــی نرفتــه بودیــم وارد 
شــوید. کمــی کــه جلوتــر برویــد اگــر صــدای بــازی زیــاد باشــد مــی توانیــد صــدای یــک Crystal Lizard را بشــنوید کــه زیــر لبــه ای کــه 
مــی بینیــد قــرار دارد و مــی توانیــد خیلــی آرام تــا جایــی کــه مــی توانیــد جلــو برویــد و از بــاال بپریــد روی آن و او را بکشــید. حــاال دوبــاره 
از اینجــا بــه لبــه زیریــن بپریــد و بافاصلــه بــه راســت بپیچیــد و یــک Crystal Lizard دیگــر مــی بینیــد کــه ســریع او را نیــز بکشــید. 

هــر دوی ایــن لیزاردهــا کــه کشــتید Twinkling Titanite مــی دهنــد.

ــا بــه یــک لبــه برســید کــه از آنجــا مــی  مســیری کــه در آن لیــزارد دوم را کشــتید ادامــه ندهیــد بلکــه بــه جهــت عکــس آن برویــد ت
توانیــد منطقــه بزرگــی کــه جلویتــان اســت را ببینیــد. در آنجــا یــک woodsman پرســه مــی زنــد و یــک Evangelist هــم نزدیــک اوســت 
و همچنیــن یــک woodsman دیگــر هــم آن طــرف اســت. تصمیمتــان را بگیریــد کــه چطــور اینهــا را بکشــید، حــاال چــه از راه دور بــا تیــر و 
جــادو و چــه بــا رفتــن بــه سمتشــان و مبــارزه از نزدیــک و چــه ترکیبــی از ایــن دو. بعــد از ایــن کــه اینهــا را کشــتید مــی توانیــد از اینجــا 
ســت Herald set را برداریــد. از پلــی کــه مــی بینیــد رد شــوید و بــه پیــام هــای تهدیــدی کــه مــی گوینــد اینجــا نرویــد توجــه نکنیــد. 

بعــد از پــل و مقــداری جلوتــر بونفایــر Cathedral of the Deep bonfire را روشــن نماییــد.

ــر و بعــد از درخــت، یــک مســیر باریــک  ــد، اینجــا یــک چالــش انتخابــی وجــود دارد. در ســمت چــپ بونفای ــو بروی ــن کــه جل قبــل از ای
هســت کــه پاییــن مــی رود و بایــد دقــت کنیــد تــا آن را ببینیــد. پاییــن ایــن مســیر یــک NPC چالــش برانگیــز وجــود دارد. وی در مبــارزه 
لگــد مــی زنــد تــا شــما را گیــج کــرده و ضربــه کریتیــکال یــا مرگبــار بــه شــما وارد کنــد. همچنیــن بــا دو شمشــیرش بــه شــما ضربــه 
وارد مــی کنــد تــا دفاعتــان را بشــکند و شــما را گیــج کنــد تــا بــاز هــم ضربــه مرگبــار بزنــد و خنجــر ســمی نیــز بــه شــما پرتــاب مــی 
کنــد. بایــد خیلــی بــا دقــت او را بکشــید. البتــه بونفایــر کنارتــان اســت و نترســید. بعــد از کشــتن او در جایــی کــه ایســتاده بــود مــی 
توانیــد Paladin’s Ashes را برداریــد. ایــن آیتــم را در فایرلینــک شــراین بــه Shrine Handmaiden بدهیــد تــا تعــدادی آیتــم هــای جدیــد 

و لبــاس و .. بــاز کنــد.

حــاال از پلــه هــای بعــد از بونفایــر بــاال برویــد و بــه یــک مســیر در ســمت راســتتان دقــت کنیــد. بــه ایــن مســیر برویــد و مــی توانیــد در 
بــاالی آن )بــه شــکلی کــه زیرتــان پلــه هــا را مــی بینیــد( ســپر Crest Shield را برداریــد کــه در برابــر ضربــات تاریکــی بســیار مقــاوم 
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 Spider Shield دیگــر هســت کــه بایــد او را بکشــید و NPC و عالــی اســت. برگردیــد و مســیر پلــه هــا را ادامــه دهیــد و جلوتــر یــک
را برداریــد کــه خیلــی در برابــر ســم مقــاوم اســت. بــاالی پلــه هــا از دروازه رد شــوید. بافاصلــه یــک ســگ بــه شــما حملــه مــی کنــد 
کــه آن را بکشــید. در ایــن بخــش ۳ تیــر انــداز هســتند کــه از دور شــما را مــی زننــد. یکــی از آنهــا در مســیر جلــو و مســتقیمتان اســت 
و دو تــای دیگــر در ســمت چــپ شــما. همچنیــن ۳ ســگ دیگــر نیــز اینجــا هســتند کــه یکــی کنــار درخــت نزدیکتــان اســت، یکــی روی 
لبــه باالیــی اینجــا و یکــی هــم نزدیــک دو تیرانــداز ســمت چپــی. بــه هــر شــکل و روشــی کــه مــی خواهیــد همــه اینهــا را بکشــید تــا 
منطقــه امــن شــود. حــاال از همــان جایــی کــه وارد ایــن بخــش شــدید دیــوار ســمت راســت را کــه بــه یــک مســیر مقــداری باالتــر مــی 

رود ادامــه دهیــد تــا Soul of an Unknown Traveller را برداریــد.

ــرا خیلــی از آنهــا  خــب حــاال از اینجــا بــه بعــد کــه جلــو مــی رویــم بایــد خیلــی مراقــب دشــمنان grunt از اینجــا بــه بعــد باشــید زی
وقتــی سامتیشــان کــم مــی شــود آتــش گرفتــه و ســپس منفجــر مــی شــوند کــه اگــر خیلــی نزدیکشــان باشــید آســیب خیلــی 
وحشــتناکی مــی بینیــد و حتــی ممکــن اســت کشــته شــوید. شــما مــی توانیــد خیلــی ســریع و قبــل از ایــن کــه اینهــا فرصــت کننــد تــا 
مرحلــه انفجــار و . را فعــال کننــد بکشــید و راحــت شــوید و یــا مــی توانیــد آنهــا را از راه دور بزنیــد و یــا اصــا فــرار کنیــد تــا انفجارشــان بــه 
شــما نخــورد زیــرا مقــدار کمــی وقــت داریــد و آنهــا هــم اگــر دنبالتــان بیاینــد زیــاد دوام نمــی آورنــد و زود منفجــر مــی شــوند. همچنیــن 
در منطقــه بعــدی دشــمنان غیــر فعــال کاری بــه شــما ندارنــد مگــر ایــن کــه بــه آنهــا حملــه کنیــد امــا فرقــش اینجاســت کــه برخــاف 

دیگــر مناطــق، ایــن دشــمنان غیــر فعــال در ایــن بخــش مــی تواننــد ناگهــان خــود را منفجــر کننــد. کــه بایــد خیلــی مراقــب باشــید.

برگردیــم بــه ادامــه مســیر. بعــد از کشــتن تیراندازهــا و ســگ هــا و برداشــتن آیتــم، از ســتون هایــی کــه در بــاالی ایــن بخــش قــرار 
دارد رد شــوید )تنهــا مســیری کــه هســت( و جلوتــر بایــد بــا یــک overseer بجنگیــد کــه بایــد بدانیــد منفجــر مــی شــود. بعــد از کشــتن 
او هیــچ کار دیگــری در ایــن منطقــه نکنیــد تــا اول بونفایــر را روشــن کنیــم کــه اگــر ناگهــان در ایــن منطقــه منفجــر شــدیم اهمیتــی 
ــاز کنیــد و وارد شــوید و اینجــا را کــه کامــا امــن اســت  نداشــته باشــد! بعــد از کشــتن overseer دربــی کــه اینجــا مــی بینیــد را ب

بگردیــد و از گوشــه ایــن بخــش Notched Whip را برداریــد و ســپس بونفایــر Cleansing Chapel bonfire را روشــن نماییــد.

Cleansing Chapel ادامه مسیر از بونفایر

دقــت کنیــد کــه در اینجــا ممکــن اســت مــورد حملــه Longfinger Kirk قــرار بگیریــد اگــر کــه امبــر مصــرف کــرده باشــید یــا از بــاس 
قبلــی تــا اینجــا کشــته نشــده باشــید. در ایــن بونفایــر کار خیلــی زیــادی داریــم و چنــد بــار بــر مــی گردیــم بــه اینجــا و چندیــن مســیر 
از اینجــا بــاز مــی شــود و بــر مــی گــردد و یکــی از بهتریــن و کارامدتریــن بونفایــر هــا در بــازی همیــن  Cleansing Chapel اســت. خب 
حــاال کار را از ایــن بونفایــر ادامــه مــی دهیــم. برگردیــد بیــرون جایــی کــه دوبــاره بایــد overseer را بکشــید. بافاصلــه بعــد از دربــی کــه 
برگشــتید بیــرون بــه راســت بپیچید. دشــمن غیــر فعــال را کاری نداشــته باشــید و بــه لــب چــاه برویــد. اگــر بــر طیــق ایــن راهنمــا آمــده 
باشــید و کمــک کــرده باشــید تــا Siegward of Catarina آن هیــوالی آتشــین را شکســت دهــد و بــا او تــا آخــر حــرف زده باشــید، 
اکنــون وی را در چــاه مــی یابیــد در حالــی کــه زره و لباســش را نــدارد و خاصــه وی را لخــت کــرده انــد و در چــاه اســت! بخــش مربــوط 

بــه ایــن شــخصیت را بخوانیــد تــا از ادامــه رونــد خــط داســتانی وی آگاه شــوید.

نزدیــک چــاه، ســمت راســتتان یــک راه باریــک اســت کــه پاییــن مــی توانیــد بپریــد کــه فعــا اصــا بــه آن نرویــد و توجهتــان بــه یــک بنــای 
ســنگی باشــد کــه کلــی از ایــن دشــمنان غیــر فعــال دور آن و البتــه دور یــک Estus Shard هســتند. بــرای برداشــتن آن شــما بایــد 
الاقــل یکــی از ایــن هــا را بکشــید ولــی خــب واکنــش بقیــه بــه ایــن اصــا خــوب نیســت و هــر کــدام آنهــا مــی تواننــد منفجــر شــوند 
پــس آمــاده باشــید کــه فــرار کنیــد بــه ســمت بونفایــر تــا دوســتان بترکنــد! ســپس برگردیــد و آیتــم را برداریــد و مجســمه را رد کنیــد و 

در بخــش باالیــی مجســمه بــه یــک قبرســتان مــی رســید.

اینجــا مقــداری روی مــخ اســت. شــما بایــد از ایــن قبرســتان و ســپس از روی دو بالکــن رد شــوید کــه مملــو از undead اســت و اینهــا 
بــا ایــن کــه ضعیــف و کنــد هســتند ولــی اوال ســریعا دوبــاره ظاهــر مــی شــوند و ثانیــا خیلــی خیلــی زیــاد هســتند. اینهــا خیلــی روح 
کمــی مــی دهنــد پــس وقتتــان را هــدر کشــتن اینهــا ندهیــد.  از اینهــا بدتــر نــوع mutant undead هســتند کــه بســیار بدجــور ضربــه 
مــی زننــد و باعــث خونریــزی مــی شــوند و خیلــی هــم زود دوبــاره ظاهــر مــی شــوند. در لحظــه ای کــه وارد قبرســتان مــی شــوید 
بدانیــد کــه دو راه داریــد. اولــی راه مســتقیم و دویــدن اســت کــه بــه ســمت راســت متمایــل شــوید و حتــی مــی توانیــد از ســمت 
راســت روی لبــه پایینــی برویــد و مســیر را صــاف برویــد تــا بــه پــل برســید و ایــن بخــش قبرســتان تمــام شــود و بــا بالکــن هــا برســیم.

امــا راه دیگــر در حالتــی اســت کــه بخواهیــد همــه آیتــم هــای اینجــا را جمــع کنیــد کــه در ایــن حالــت دقیقــا برعکــس اســت و بایــد در 
ورود بــه چــپ برویــد و از دیــوار ســمت چــپ دنبــال کنیــد. ابتــدا آیتــم Astora Greatsword را خواهیــد یافــت. مســیر را ادامــه دهیــد 
تــا بــه یــک منطقــه بــا چنــد آیتــم درخشــنده برســید. اینجــا مــی توانیــد soul و یــک Executioner’s Greatsword را برداریــد امــا تــا 
اینهــا را برداریــد ایــن بخــش مــورد حملــه mutant undead هــا قــرار مــی گیــرد پــس آمــاده فــرار باشــید. بــه ســمت چــپ ادامــه دهیــد و 
twin�  همــه تقاطــع هــا را بــه چــپ برویــد و پاییــن هــم نپریــد تــا بــه پــل برســید. از پــل رد شــوید و بــی خیــال آنــدد شــوید و بایــد بــا یــک
blade guard بجنگیــد. اینهــا بــه ســختی دشــمنان بســیار دشــوار بــازی نیســتند ولــی اصــا هــم آســان نیســتند پــس مراقــب باشــید.

بعــد از کشــتن ایــن دشــمن مــی بینیــد کــه مســیر مســتقیم بــه ســمت بالکــن بعــدی و ادامــه مســیر مــی رود ولــی ســمت راســت 
mu�  ایــن بالکــن و پاییــن تــر یــک بالکــن دیگــر هســت کــه روی ان آیتــم هایــی قــرار دارد. روی ایــن بالکــن ســمت راســتی پــر اســت از
tant undead هــا ولــی خبــر خــوب ایــن اســت کــه ایــن بخــش در تیــررس رفیقتــان یعنــی غــول نیــزه انــداز در منطقــه آنــدد ســتلمنت 
اســت و او از آنجــا روی ایــن بخــش نیــزه مــی انــدازد و دشــمنان را نــاکار مــی کنــد )پرتــاب دســتی داره المصــب. قهرمــان المپیکــه!!(. 
Re�  دشــمنان مــدام ظاهــر مــی شــوند پــس بایــد خیلــی ســریع دور ایــن منطقــه را بگردیــد و آیتــم هــا را برداریــد کــه شــامل مقــداری

pair Powder, یــک عــدد Young White Branch، تعــدادی soul و از همــه مهــم تــر یــک Undead Bone Shard کــه روی جســدی در 
روی یــک ســتون باریــک در لبــه ایــن بخــش کــه بیــرون زده اســت قــرار دارد.
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حــاال زود برگردیــد بــه همــان بالکــن مســیر اصلــی و باالیــی. مســیر را مســتقیم برویــد جلــو تــا بــه یــک تقاطــع برســید کــه ســمت 
راســتتان یــک ســاختمان کوچــک مــی یینیــد. آیتــم درخشــنده وسوســه کننــده ای کــه داخــل مــی بینیــد را اول بــی خیــال شــوید و 
دور ســاختمان را بــه جهــت حرکــت عقربــه هــای ســاعت بزنیــد و Titanite Shard را برداریــد. حــاال داخــل ســاختمان کوچــک شــوید 
و Curse Ward Shield را قبــل از پاییــن رفتــن از پلــه هــا برداریــد و ســپس پاییــن برویــد. بــه نردبــان لگــد بزنیــد تــا بیافتــد و از آن پاییــن 
برویــد. اینجــا مســیر ســمت راســتتان توســط دو maggot beast نگهبانــی داده مــی شــود. اینهــا بســیار دیوانــه و هجومــی هســتند و 
بــد جــور ضربــه مــی زننــد و مــی تواننــد باعــث خونریــزی شــما شــوند. فعــا مــی توانیــد بــی خیــال مبــارزه بــا آنهــا شــوید. یــک شــمع 

کــه در دســت داشــته باشــید آنهــا را فعــا دور نگــه مــی دارد.

در ایــن بخــش وقتــی از اتاقــی کــه در آن از نردبــان پاییــن آمدیــد، بیــرون رفتیــد، دقیقــا مســیر مســتقیم و روبرویتــان را ادامــه دهیــد تــا 
یــک آیتــم درخشــان روی پنجــره ای در جلــو و باالتــر ببینیــد کــه آن جــا یــک مبانبــر اســت بــه Cleansing Chapel. بپریــد پاییــن و مــی 
بینیــد کــه حــاال دوبــاره در نزدیــک بونفایــر هســتید اگــر مــی خواهیــد مــی توانیــد در آن اســتراحت کنیــد. شــاید بگوییــد »خــب حــاال کــه 
از آن بــاال پریدیــم پاییــن و گفتیــد میانبــر اســت، پــس چطــور دوبــاره بایــد برگردیــم همــان بــاال. نمــی شــود کــه از دیــوار بــاال برویــم.« 
نــه دوســتان الزم بــه ایــن کار نیســت بلکــه بایــد از مســیری برویــم کــه اول ایــن بخــش گفتــم کنــار چــاه اســت و بــه پاییــن مــی رود و 

فعــا از آن نرویــد. مســیری کــه رهــا کردیــم و باالتــرش بــه قبرســتان وارد شــدیم. حــاال بایــد بــه ایــن مســیر بــه پاییــن برویــم.

بعــد از اســتراحت در بونفایــر، بیــرون برویــد و از نزدیکتریــن مســیری کــه نزدیــک چــاه اســت و قبــا گفتــه بودیــم از آن نرویــد، پاییــن 
بپریــد. و کمــی جلوتــر بایــد یــک maggot beast را شکســت دهیــد. اینجــا یــک نردبــان اســت کــه دقیقــا مــی بینیــد شــما را بــر مــی 
گردانــد بــه همــان مســیری کــه کمــی قبــل، از آن بــه درون بخــش پنجــره ماننــد پریدیــم و بــه بونفایــر کلیســا رفتیــم. هنــگام گشــت و 
گــذار در اینجــا یــک maggot beast دیگــر را نیــز بایــد از بیــن ببریــد و ســپس یــک Giant Crystal Lizard را در مســیر عکــس جایــی 
کــه بــاال رفتیــم و بــه درون کلیســا پریدیــم، خواهیــد دیــد. او را بکشــید تــا یــک Titanite Scale بــه دســت اوریــد. در ســمت راســت 
ایــن دشــمن، یــک راه کوچــک و باریــک مــی بینیــد کــه بــه حلقــه Poisonbite Ring و مبــارزه بــا یــک maggot beast دیگــر مــی رســد. 
ایــن دشــمن در اکثریــت مواقــع نمــی توانــد وارد ایــن مســیر بازیــک شــود و بنابرایــن مــی توانیــد از ایــن موضــوع اســتفاده کنیــد و وی را 
راحــت تــر بکشــید. برگردیــد جایــی کــه Giant Crystal Lizard را کشــتیم و مســیر بعــد از او را کــه بخشــی ماننــد النــه اوســت ادامه 
دهیــد و جلوتــر بــه ۲ عــدد Crystal Lizard خواهیــم رســید کــه هــر دو Twinkling Titanite دارنــد و بــرای شــما محلشــان را شــرح 
خواهیــم داد. مقــداری کــه جلــو برویــد بــه اولــی مــی رســید و او را بکشــید و بعــد از کشــتن اولــی بایســتید و بگردیــد دنبــال چنــد پلــه 
کوچــک در نزدیکــی گوشــه ســاختمان کــه بــه یــک Titanite Shard مــی رســد. حــاال مســیر اصلــی کــه کریســتال لیــزارد را کشــتیم 
را ادامــه دهیــد و مقــداری پاییــن تــر بایــد Crystal Lizard دوم را بکشــید و همچنیــن یــک Titanite Shard دیگــر نیــز برداریــد. مســیر 
اینجــا دقیقــا دور مــی زنــد و مثــل یــک لــوپ بــر مــی گردیــد بــه جایــی کــه اول ایــن بخــش، دو عــدد maggot beas پرســه مــی زدنــد 
 talisman را کــه یــک Saint�tree Bellvine و آنهــا را کشــتیم. در وســط بخشــی کــه ایــن دو گشــت زنــی مــی کردنــد مــی توانیــد

خــوب اســت برداریــد.

خــب دوســتان. حــاال دیگــر ایــن پاییــن خبــری نیســت. حــاال مــی دانیــد بایــد کجــا برویــم. بــه قســمت قبلــی راهنمــا مراجعــه کنیــد 
ــم کــه ســمت راســتش  ــک دو راهــی رســیده بودی ــه ی ــل و کشــتن دشــمنان، ب ــد کــه بعــد از قبرســتان و رد شــدن از پ و مــی بینی
ســاختمانی بــود کــه مــا واردش شــدیم و از پلــه هایــش پاییــن آمــده و از نردبــان هــم پاییــن آمــده بودیــم تــا بــه ایــن بخــش کــه االن 
هســتیم برســیم و از پنجــره اینجــا بــه درون کلیســا و بونفایــر برگشــته بودیــم. حــاال بایــد دقیقــا همیــن مســیر را برویــم یعنــی بــه 
ســاختمانی کــه از نردبانــش پاییــن آمدیــم رفتــه و بــاال برویــد و از پلــه هــا بــاال رفتــه و از ســاختمان خــارج شــوید و جلــو برویــد تــا بــه 
آن دو راهــی برســیم و ایــن بــار بایــد ســمت چپــش را برویــم. ایــن مســیر بــه ســمت ســاختمان اصلــی و بــزرگ cathedral و جلــوی 
درب بــزرگ آن مــی رود کــه البتــه قفــل اســت. ســمت چــپ درب، در گوشــه ایــن بخــش، تعــدادی جعبــه هســتند کــه بشــکنید و ۲ 
عــدد Rusted Coin را برداریــد. ســمت راســت درب هــم بــه تعــدادی Red Bug Pellet مــی رســد و البتــه یــک کمیــن گاه کــه دشــمنان 

منتظــر شــما هســتند.

اینجــا یــک grunt ســپردار، یــک grunt تیرانــداز هســتند و یــک دشــمن از هــم کنــار ایــن بخــش یــاال مــی آیــد و یــک دشــمن هــم گویــا 
خــواب و غیــر فعــال اســت ولــی اگــر نزدیکــش باشــید ناگهــان مــی توانــد شــما را بگیــرد. همــه ایــن دشــمنان را بــا دقــت از پــای در 
آوریــد. مســیر مــا بــه ســمت ســقف هــای شکســته ســمت چــپ از روی یــک ســری تختــه چوبــی اســت کــه دشــمن از آن هــا بــاال 
آمــد. اگــر بــه انتهــای ایــن بخــش دقــت کنیــد یــک grunt مــی بینیــد کــه در حــال گشــت زنــی اســت کــه خــوب اســت او را بــه ســمت 
خــود بکشــید و از پــای در آوریــد چــون یــک grunt دیگــر هــم آنجــا برایتــان کمیــن کــرده اســت. ایــن دشــمن بــه محــض ایــن کــه از بخــش 
کوچــک مســقف بیــرون برویــد و روی ســقف هــای شکســته قــدم بگذاریــد از ســمت چپتــان بــاال مــی آیــد و حواســتان بــه او باشــد و 
مراقــب هــم باشــید کــه وقــت مبــارزه پاییــن نیافتیــد. از اینجــا اگــر تیرکمــان خوبــی داشــته باشــید و شــخصیتتان هــم توانایــی خوبــی 
در تیرانــدازی داشــته باشــد مــی توانــد چندیــن دشــمن مختلــف را در پاییــن و روبــرو و .. از پــای در آوریــد کــه خیلــی کارتــان را در ادامــه 
راحــت مــی ســازد. از همــان جایــی کــه دشــمن بــاال آمــد از لبــه آن بــه زیــر نــگاه کنیــد و یــک Evangelist بــه همــراه ســه grunt مــی 
بینیــد. وقتــی بــه آنهــا تیــر بزنیــد معمــوال بــه لبــه بخشــی کــه هســتند مــی رونــد و پاییــن مــی افتنــد. حــاال از همیــن جــا بــه ســمت 

راســتان و مقــداری باالتــر نــگاه کنیــد و یــک grunt مــی بینیــد کــه آویــزان اســت و در کمیــن شــما خواهــد بــود. کارش را بســازید.

ــه آن طــرف، یعنــی منطقــه امــن  ــن بخــش ســقف هــای شکســته رد شــدید و ب ــز در راه اســت. وقتــی از ای ــگاه دیگــر نی یــک کمین
رســیدید دو عــدد assassin پاییــن مــی پرنــد کــه بــه شــما حملــه مــی کننــد و آنهــا را نیــز از پــای در آوریــد. هنــوز هــم کمیــن گاه هــا 
تمــام نشــده انــد. وقتــی بــه ســمت منطقــه دایــره ای شــکل کــه آیتمــی در آنجاســت مــی رویــد یــک grunt دیگــر بــاال مــی آیــد کــه 
غافلگیرتــان کنــد. تــازه در اصــل دو تــا بودنــد کــه یکــی را قبــل تــر کــه آویــزان بــود کشــتیم. قبــل از ایــن کــه اصــا بــاال بیایــد او را بزنیــد تــا 
پــرت شــود پاییــن و Large Soul of an Unknown Traveller را برداریــد و کمــی جلوتــر بچرخیــد و یــک assassin دیگــر کــه ار پشــتتان 
پاییــن مــی پــرد را بکشــید. جلوتــر و در منطقــه U شــکل ۳ تیرانــداز منتظرتــان هســتند کــه مــی توانیــد بــا تیــر آنهــا را از بیــن ببریــد و 
یــا ســریعا بــه سمتشــان دویــده و کارشــان را بســازید. وقتــی آن هــا را کشــتید آرام پاییــن برویــد و اگــر Evangelist و ســه دشــمن را 
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قبــل تــر نکشــتید حواســتان بــه ســمت راســت باشــد کــه ممکــن اســت آنهــا حملــه کننــد. در کــف ایــن منطقــه یــک دشــمن ســپردار 
دیگــر نیــز هســت کــه بایــد او را نیــز بکشــید. حــاال در اینجــا راه باریــک و طوالنــی را ندیــد بگیریــد و بــه جایــش برویــد بــاال بــه ســمت 
پلتفرمــی کــه Evangelist و ســه دشــمن آنجــا بودنــد و از اینجــا Undead Hunter Charm را برداریــد. ســپس بچرخیــد و دقیقــا بــه 
مســیر مخالــف ایــن بخــش برویــد و وقتــی کــه جلوتــر مــی رویــد دو عــدد assassin دیگــر نیــز مــی پرنــد پاییــن کــه بکشیدشــان و آیتــم 

را برداریــد.

حــاال نوبــت مســیر باریــک و طوالنــی اســت کــه کمــی قبــل گفتیــم بــه آن نرویــد. اکنــون بــه آن مســیر برویــد و معمــوال در اینجــا یــک 
 High دشــمن قــد بلنــد بــه ســمت شــما مــی آیــد کــه اصــا او را دســت کــم نگیریــد زیــرا نســبت بــه قبــا کــه ایــن نــوع دشــمنان در
Wall of Lothric بودنــد قــوی تــر شــده انــد. بخــش طــاق ماننــد هالــی شــکل در ســمت چپتــان یــک کمیــن گاه دیگــر اســت کــه 
حتــی وقتــی مــی دانیــد هــم بــاز آســان نیســت. بهتریــن کار ایــن اســت کــه خیلــی آرام جلــو برویــد و خیلــی ســریع عقــب برگردیــد تــا 
هــر پنــج عــدد assassin بــا هــم ســراغتان نیاینــد. وقتــی اینهــا را کشــتید Soul of a Nameless Soldier را برداریــد کــه خداوکیلــی 
ارزشــش را نداشــت! اینجــا اگــر از پلــه هــای ســمت چــپ بعــد از پشــت ســر گذاشــتن ایــن اتــاق بــاال برویــد، مــی توانیــد بــه روی 
ســقف رفتــه و یــک assassin دیگــر را بــاال و پشــت ســرتان بکشــید کــه بعــدا بــه نفعتــان خواهــد بــود. وقتــی داریــد بــه ســمت پلــه 

هــا مــی رویــد مراقــب grunt انفجــاری باشــید.

twin�  دو دشــمن غیرفعــال هــم هســتند کــه اگــر کاری بهشــان نداشــته باشــید آزاری ندارنــد ولــی در بخــش تاریــک جلوتــر، دو عــدد
ــن دو  ــد. همچنی ــای در آوری ــت از پ ــا دق ــید و ب ــان بکش ــمت خودت ــه س ــی ب ــی یک ــه یک ــد ک ــی زنن ــت م ــی گش blade guard لعنت
عــدد grunt نیــز اینجــا هســتند کــه کار را ســخت تــر نیــز مــی کننــد. وقتــی اینجــا پاکســازی شــد و بــا امنیــت وارد ایــن منطقــه شــدید، 
جلوتــر برویــد. آیــد در ســمت گوشــه ایــن بخــش تعــدادی دشــمن غیــر فعــال را مــی بینیــد؟ آنجــا تلــه اســت کــه کمــی بعــد، بعــد از 
بــاز کــردن میانبــر بــه بونفایــر کــه خیلــی نزدیــک اینجاســت بــه ســراغ آنهــا خواهیــم آمــد. البتــه اگــر بــه خودتــان مطمئنیــد مــی توانیــد 
هــم اول آنهــا را بکشــید ولــی هــر وقــت خواســتید ایــن کار را بکنیــد دقــت کنیــد کــه یکــی از ایــن غیــر فعــال هــا ناگهــان حملــه خواهــد 
کــرد و همچنیــن در گوشــه ایــن منطقــه کــه یــک آیتــم فــرار دارد یــک دشــمن قــد بلنــد مثــل قبلــی بیرونــه خواهــد آمــد کــه بایــد اینهــا 

را بکشــید و آیتــم Ember را برداریــد.

حــاال دربــی کــه در اینجــا مــی بینیــد را بــاز کنیــد و وارد شــوید. مســیر چــپ را برویــد و یــک slime را در مســیرتان از بیــن ببریــد. ایــن 
دشــمنان آرام حرکــت مــی کننــد و از آتــش خیلــی بدشــان مــی آیــد ولــی مــی تواننــد غافلگیرتــان کننــد و از ســقف بــه روی ســرتان 
بیافتنــد و حســابی بــه شــما آســیب بزننــد. آیتمــی کــه انتهــای ایــن بخــش مــی بینیــد Duel Charm اســت ولــی وقتــی کــه بــه آن 
برســید مجســمه ای کــه اینجاســت شــروع بــه تولیــد گاز ســمی مــی کننــد کــه بایــد ســریع بعــد از برداشــتن آیتــم از آن دور شــوید. 
در اتــاق بعــدی ۳ عــدد کشــیش قــرار دارنــد کــه یکــی دقیقــا در ســمت مخالــف اتــاق، یکــی ســمت راســت ورودی اتــاق و یکــی هــم 
نزدیــک خروجــی اتــاق. اینهــا ضعیــف هســتند و حملــه آتشــی کــه دارنــد بــا ایــن کــه قــوی اســت ولــی کنــد اســت. آن هــا را بکشــید 
ــک آسانســور اینجــا وجــود دارد.  ــر و ی ــه از آن وارد شــدید، دو عــدد درب دیگ ــاق ک ــن ات ــر از ورودی ای ــدی شــوید. غی ــاق بع و وارد ات
ســوار آسانســور شــوید و مســیر را دنبــال کنیــد و دروازه را بــاز کنیــد و ســپس بعــد از آن درب را بــاز کنیــد و مــی بینیــد کــه بــه بونفایــر 

رســیدید و کلــی خوشــحالی خواهیــد کــرد!

بعــد از اســتراحت و... برگردیــد و بــا آسانســور بــه همــان اتــاق دارای دو درب خروجــی برگردیــد. دربــی کــه دقیقــا در جهــت مخالــف 
آسانســور اســت مســیر اصلــی بــازی اســت ولــی قبــل از رفتــن بــه آنجــا، بــه پلــه هایــی کــه در ســمت راســت پاییــن مــی رونــد دقــت 
کنیــد. حیلــی آرام پاییــن برویــد و یــواش از پشــت، کار Evangelist را بســازید تــا Deep Gem را برداریــد. وقتــی داریــد بــر مــی گردیــد 
بــه همــان اتــاق اصلــی، یــک slime ممکــن اســت روی ســر شــما بیافتــد پــس خیلــی مراقــب باشــید. حــاال در اتــاق اصلــی، دربــی 
کــه گفتیــم مســیر اصلــی بــازی اســت را بــاز کــرده و وارد شــوید. غــول خفتــه ای کــه اینجــا مــی بینیــد دشــمن اســت و کمــی بعدتــر 
مبــارزه بــا آن را کامــا بــرای شــما شــرح خواهیــم داد. در حــال حاضــر هــدف شــما رســیدن بــه ورودی آن ســمت ایــن منطقــه اســت 

یعنــی نقطــه مخالــف جایــی کــه وارد اینجــا شــدید و بایــد بــه آنجــا برســید در حالــی کــه غــول مــدام حملــه مــی کنــد.

بهتریــن کار بــرای رفتــن بــه بخــش گفتــه شــده ایــن اســت ســبک تریــن لباســتان را بپوشــید و فقــط و فقــط و فقــط شــروع بــه دویــدن 
بــه ســمت مقصــد کنیــد. نمــی خواهــد آیتــم هــا را برداریــد. نمــی خواهــد پشــت کاور مخفــی شــوید. نمــی خواهــد بــا دشــمن ســپردار 
مبــارزه کنیــد. فقــط بدویــد و بــس. یــک دشــمن تیرانــداز هــم اینجــا هســت کــه وقتــی شــلیک مــی کنــد ســپرتان را بــاال بیاوریــد و 

همیــن طــور بدویــد و وارد بخــش گفتــه شــده کــه ورودی طــاق ماننــد هالــی شــکل دارد بشــوید و اینجــا کامــا امــن هســتید.

نکتــه: توجــه داشــته باشــید کــه اگــر بخواهیــد آیتــم هایــی کــه در نزدیکــی غــول هســتند را برداریــد چنــد بــاری کشــته خواهیــد شــد 
ولــی خواهیــد توانســت تــا Soul of a Nameless Soldier, some Exploding Bolts و Lloyd’s Sword Ring را برداریــد.

وقتــی کــه بــه منطقــه امــن رســیدید از پلــه هــا پاییــن برویــد تــا بــه یــک تقاطــع T شــکل برســید. بــه ســمت چــپ برویــد و مســیر را 
 Ember و یــک تیرکمــان دار هســتند کــه آن هــا را بکشــید و Evangelist تــا رســیدن بــه نردبــان دنبــال کنیــد. بــاالی ایــن نردبــان یــک
را برداریــد. برگردیــد پاییــن و مســیر را ادامــه دهیــد. وقتــی داریــد از پــل رد مــی شــوید ۳ عــدد assassin بــه شــما حملــه خواهنــد کــرد 
 slime امــا شــما پیــش دســتی کنیــد و قبــل از پــل آنهــا را تیــر بزنیــد و پاییــن بیاندازیــد. آن ســمت پــل دقیقــا بــاالی آیتــم درخشــنده یــک
منتظــر اســت تــا روی شــما بپــرد پــس حواســتان باشــد و او را بکشــید. آیتــم اینجــا یــک معجــزه یــا میــراکل Seek Guidance اســت. 
حــاال کا برگردیــد بــه تقاطــع T شــکل بــه ســمت چــپ آن آمــده بودیــم. ایــن بــار بــه ســمت راســت برویــد. مراقــب باشــید! صندوقــی 
کــه اینجاســت یــک Mimic لعنتــی اســت. تــا از شکســت دادنــش مطمئــن نیســتید ســراغ آن نرویــد. اگــر او را شکســت دهیــد یــک 
آیتــم مهــم بــه نــام Deep Braille Divine Tome مــی گیریــد کــه مــی توانیــد بدهیــد بــه Irina ولــی قبــل از ایــن کار توضیحــات آیرینــا 

را بخوانیــد و ببینیــد کــه مــی خواهیــد چــه مســیری را برویــد.

بعــد از میمیــک، مســیر را ادامــه دهیــد و وارد منطقــه بعــدی شــوید کــه یــک Cathedral Knight بــه ســمت شــما در حــال حرکــت 
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اســت. ایــن شــوالیه هــا قــوی هســتند و ضربــه آنهــا هــم بعــد از اجــرای یــک اســپل، آســیب اضافــی جادویــی وارد مــی کنــد ولــی در 
عــوض خیلــی کنــد اســت و شــما دشــمنهای خیلــی ســخت تــری از ایــن را کشــته ایــد. دربــی کــه شــوالیه از آن آمــد مســیر بعــدی 
ماســت ولــی مــی دانیــد کــه اینجــا کا رســم اســت کــه برایتــان کمیــن کننــد و ســرتان بریزنــد! در اینجــا دشــمنانی کــه پاییــن مــی 
پرنــد را بکشــید و خیلــی ارام و یــک قــدم یــک قــدم وارد اتاقــی کــه در ســمت چــپ مــی بینیــد شــوید تــا صدایــی مثــل کلیــک کــردن 
بشــنوید و بافاصلــه غلــت بزنیــد و بــه عقــب برگردیــد. یــک موجــود غــول پیکــر عنکبوتــی گربــه ای از ســقف مــی افتــد پاییــن! دشــمن 

مخوفــی اســت ولــی خــب نمــی توانــد کــه از درب رد شــود!! پــس مــی دانیــد کــه چــه کنیــد دیگــر!

 Ember را دریافــت مــی کنیــد کــه خیلــی بهتــر از دیگــر آیتــم درون ایــن اتــاق یعنــی یــک عــدد Aldrich’s Sapphire بعــد از کشــتن او
اســت. حــاال برگردیــد و درب دیگــر منطقــه ای کــه در آن بودیــم را وارد شــوید. بلــه!! اینجــا جایــی اســت کــه غــول بــزرگ نشســته 
اســت )البتــه دو تــا از اینهــا وجــود دارد( امــا اینهــا تــا خیلــی زیــادی نزدیــک نشــوید کاری بــا شــما ندارنــد. اینجــا کلــی آیتــم مختلــف 
در اطــراف اینهــا پخــش شــده اســت ولــی حرکــت در مایعــی کــه اینجــا وجــود دارد ســرعت شــما را خیلــی خیلــی کــم مــی کنــد و 
همچنیــن تعــداد خیلــی زیــادی slime هــم در اینجــا وجــود دارنــد. بهتــر اســت بعدتــر برگردیــد و بــه ســراغ ایــن آیتــم هــا بیاییــد. فعــا 
بــی خیــال غــول هــا شــوید. اینجــا مجســمه هایــی کــه وجــود دارنــد وقتــی از کنارشــان رد مــی شــوید گاز ســمی پخــش مــی کننــد 
و همچنیــن منطقــه پــر اســت از assassin. هــدف شــما در اینجــا رســیدن بــه منطقــه طــاق ماننــد هالــی شــکلی اســت کــه دقیقــا 
در ســمت مخالــف جایــی کــه شــما ایســتاده ایــد، قــرار دارد. یــک .assassin در ســمت چــپ شــما گشــت زنــی مــی کنــد و دوتــا هــم 
منتظــر هســتند تــا بپرنــد پاییــن. در ســمت دیگــر ایــن بخــش کــه اساســین هــا هســتند، یــک Cathedral Knight وجــود دارد و جلوتــر 

دو اساســین دیگــر نیــز خواهیــد دیــد.

همچنیــن در پایــان ایــن مســیر نزدیــک درب یــک اساســین دیگــر هــم برایتــان کمیــن کــرده اســت. اگــر نمــی خواهیــد بجنگیــد مــی 
توانیــد اساســینی کــه بــاالی درب اســت را بــا تیــر بزنیــد و ســپس صبــر کنیــد تــا آنهایــی کــه گشــت زنــی مــی کننــد از درب دور شــوند 
 soul و شــما زود برویــد و وارد شــوید. آیتمــی کــه در ســمت دیگــر جایــی کــه دشــمنان گشــت زنــی مــی کننــد قــرار دارد تنهــا یــک
اســت و چیــز مهمــی نیســت. اگــر خواســتید ایــن دشــمنان را بکشــید بعــد از آن، دنبــال یــک دســتگیره کــه روی دیــوار اینجــا قــرار دارد 
بگردیــد و آن را بکشــید تــا ســتون و پــل هایــی بــاال بیاینــد. حــاال در منطقــه طــاق ماننــد هالــی شــکلی کــه وارد آن شــدیم مســیر 
 Giant در کنــار maggot beast را ادامــه دهیــد و پاییــن برویــد و دروازه را بــاز کنیــد. جالــب اســت کــه مــی بینیــد در نزدیــک منطقــه
Crystal Lizard هســتید. تنهــا مســیری کــه هســت را ادامــه دهیــد و دســتگیره ای کــه ســمت راســتتان خواهیــد دیــد را بــی خیــال 

شــوید و در انتهــای مســیر درب را بــاز کنیــد. خــدا رو شــکر!! دوبــاره کنــار بونفایــر هســتید! اســتراحت کنیــد.

Unbreakable Patches کشتن غول ها و یافتن

در اینجــا و حــاال کــه یــک مســیر دسترســی ســرع بــه بونفایــر داریــم و دیگــر مشــکلی نداریــم، مــی توانیــم بــا خیــال راحــت بــه ســراغ 
کشــتن دو غــول گنــده یــک در cathedral برویــم. اینهــا دوبــاره ظاهــر نمــی شــوند و آیتــم هــای خوبــی را هــم مــی تــوان از کنارشــان 
ــره ای شــکل  ــد هــدف اول اســت. روی منطقــه دای ــه مــی کت ــه باالیــی هســتید حمل ــه شــما وقتــی در لب جمــع کرد. غولــی کــه ب
کــف ایــن بخــش کــه یــک حالــت U شــکل دارد حرکــت کنیــد و بــدون ایــن کــه روی غــول قفــل کنیــد بــا او مبــارزه کنیــد و بــا جاخالــی 
حماتــش را رد نماییــد. غــول دوم بــه راحتــی اولــی نیســت ولــی اگــر قــدرت بدنــی خوبــی داریــد مــی توانیــد بــه زیــر پاهــای او برویــد و 
فقــط اگــر بتوانیــد درســت از لگدهایــش جاخالــی دهیــد مــی توانیــد خیلــی زود او را بکشــید فقــط یادتــان باشــد کــه اول slime هایــی 

کــه اینجــا ولــو هســتند را بکشــید!!

راه دیگــر بــرای کشــتن هــر دو هــای ایــن غــول هــا بــا تیــر اســت. بــه حــدی نزدیکشــان شــوید کــه تحریــک شــوند و بلنــد شــوند و 
ســپس خیلــی زود برگردیــد عقــب و بــا تیــر بــه آنهــا بزنیــد و همیــن کار را تکــرار کنیــد و ایــن راه بهتریــن راه اســت و خــود مــن هــم بــا 
 Soul of a همیــن روش هــر دوی ایــن هــا را کشــتم، هــر چنــد شــاید کمــی بیشــتر طــول بکشــد. در اطــراف غــول اول مــی توانیــد
Nameless Soldier, یــک Dung Pie, the Maiden set و یــک Large Titanite Shard را بیابیــد. همچنیــن دو درب نیــز بعــد کشــتن 
او قابــل دســترس مــی شــوند کــه وارد شــوید و ســاح Saint Bident و یکــی دوتــا Homeward Bone را برداریــد. نزدیــک غــول دوم 

ــد یافــت. هــم Pale Tongue, Soul of an Unknown Traveler, the Drang set و یــک Large Titanite Shard را خواهی

در جهــت عکــس غــول دوم یــک دســتگیره قــرار دارد کــه مــی توانیــد آن را بکشــید و ســپس اگــر از پلــه هایــی کــه نزدیــک غــول دوم 
هســتند بــاال برویــد بــه main altar دسترســی مــی یابیــد. منطقــه بــاس ایــن بخــش، درســت پشــت ایــن محــراب اصلــی اســت و ایــن 
یــک مســیر بــه منطقــه بــاس اســت. همچنیــن چــون شــما چنــد پــل را بــاال آورده ایــد مــی توانیــد بــا اسانســور بــه یــک بالکــن کــه دو 
عــدد Duel Charm دارد برویــد. همچنیــن روی بالکــن و در ســمت انتهــای آن خواهیــد توانســت بعــدا Unbreakable Patches را پیــدا 

کنیــد و ســت لبــاس هــای  Siegward را از او بگیریــد.

Rosaria’s Bedchamber به سمت Cleansing Chapel از

حــاال وقــت رفتــن بــه یــک مســیر دیگــر از همیــن منطقــه اســت. تنهــا مســیری کــه در Cathedral of the Deep باقــی مانــده اســت 
تــا بعــد از آن بــه بــاس فایــت برویــم.

نکتــه: اگــر هنــوز Unbreakable Patches را ماقــات نکــرده ایــد، مســیری کــه اکنــون داریــم توضیــح مــی دهیــم باعــث مــی شــود کــه 
او دیگــر در ایــن جــا ظاهــر نشــود و بــرای نجــات ســیگوارد هــم نیــاز بــه دیــدن او داریــم. امــا ناراحــت نباشــید چــون شــما مــی توانیــد 

در فایرلینــک شــراین هــم Unbreakable Patches را ببینیــد و زره و لبــاس هــای ســیگوارد را از او طلــب کنیــد.

ــداز  ــم اســتفاده کنیــد. دشــمن تیران ــاز کردی ــر را از آن ب ــر Cleansing Chapel، از آسانســور بعــد از درب دومــی کــه راه میانب از بونفای
را بکشــید و ســپس بــه بخشــی کــه او بــود برویــد و مســیر باریــک لبــه ایــن بخــش را دنبــال کنیــد. از نردبــان بــاال برویــد و کشــیش 



Gamefa.com

31

را بکشــید تــا Deep Ring را بگیریــد. همیشــه مراقــب بخــش پاییــن هــم باشــید زیــرا تیراندازانــی کــه هســتند مــی تواننــد از فاصلــه 
هایــی کــه واقعــا تعجــب آور اســت هــم بــه شــما شــلیک کننــد. اگــر قابلیــت تیرانــدازی خوبــی داریــد مــی توانیــد از اینجــا راه را بــرای 
خودتــان بــاز کنیــد. دنبــال یــک پنجــره در ســقف زیریــن خــود بگردیــد و آن را دنبــال کنیــد تــا بــه یــک منطقــه صــاف و بــزرگ برســید. یــک 
دشــمن قــد بلنــد اینجاســت کــه تبــر دارد و در یــک بخــش کوچــک پنهــان اســت کــه بایــد او را بکشــید. از اینجــا غلــت بزنیــد روی ســقف 

و از لبــه ســمت چــپ آن زیــر را نــگاه کنیــد تــا یــک assassin کــه منتظرتــان اســت را ببینیــد و دخلــش را بیاوریــد.

از ســقف بگذریــد و بــه راســت بپیچیــد مســیر طوالنــی را ادامــه دهیــد و مواظــب ســمت راســتتان باشــید کــه یــک اساســین دیگــر در 
کمیــن اســت و یــک دشــمن قــد بلنــد دیگــر هــم کمــی دورتــر قــرار دارد. ورودی کــه ســمت چپتــان مــی بینیــد را بــی خیــال شــوید و 
ســمت راســتتان دو عــدد ســقف دیگــر مــی بینیــد. در ادامــه مســیر ایــن بخــش طوالنــی دو عــدد اساســین دیگــر هــم خواهنــد بــود کــه 
بایــد آن هــا را بکشــید. در کــف بخشــی کــه ســقف دوم قــرار دارد هــم یــک Arbalest وجــود دارد. داریــم بــه آخــر ایــن مســیر طوالنــی 
نزدیــک مــی شــویم و نزدیــک هــای آخــر آن، یــک اساســین دیگــر را بکشــید و Pale Tongue را برداریــد. حــاال برگردیــد و برویــد عقــب و 
بــه ورودی برویــد کــه قبــا از آن رد شــدیم و مــی بینیــد کــه اینجــا بــه روی ســتون هــای باریکــی در باالتریــن نقطــه ایــن ســاختمان مــی 
 Cathedral رویــد کــه در زیرتــان کل ایــن ســاختمان را مــی بینیــد و ارتفــاع خیلــی خیلــی باالیــی داریــد. در اینجــا زیــاد جلــو نرویــد و یــک
Knight را کــه در دور تــر مــی بینیــد بــا تیــر بزنیــد تــا بــه ســمت شــما حرکــت کنــد و معمــوال هــم مــی افتــد پاییــن! یــک شــوالیه لعنتــی 

هــم بــا تیرکمانــی بــزرگ در دورتــر قــرار دارد کــه خیلــی بایــد مراقبــش باشــید.

در ســمت راســت یــک اساســین مشــغول گشــت زنــی روی ایــن بخــش هــای باریــک اســت و یــک شــوالیه دیگــر هــم پشــت او قــرار 
دارد. اگــر شــانس بیاوریــد او هــم مــی افتــد پاییــن و شــما مــی توانیــد بــه بخــش راســت ایــن ســتون هــا برویــد و Blessed Gem را 
ــه یــک بالکــن کوچــک، دقیقــا در بخــش  ــد. خــب حــاال اگــر دشــمنان را کشــتید و آیتــم را هــم برداشــتید، هدفمــان رســیدن ب برداری
مخالــف و روبــروی جایــی اســت کــه وارد ایــن منطقــه ســتون هــای روی ســقف شــدیم. نزدیــک ان برویــد و از روی ســتون هــا غلــت 
بزنیــد تــا روی آن بیافتیــد و ســپس یــک بخــش دیگــر پاییــن بپریــد تــا روی منطقــه امــن بیافتیــد. ســریعا بدویــد و خــود را بــه منطقــه دیگــر 
برســانید و مراقــب جادوهــای maggot man mage نیــز باشــید و ســریعا بــه او رســیده و وی را بکشــید. حــاال برگردیــد و پشــت ســرتان 
تــک تــک maggot man هایــی کــه ظاهــر مــی شــوند را بکشــید. اینجــا دســتگیره را بکشــید تــا یــک پــل دیگــر بــه بالکــن کنــاری بــاز 
شــود ولــی فعــا آنجــا نرویــد. از پلــه هــا بــاال رفتــه و آنجــا چندیــن maggot man دیگــر کــه از ســقف مــی افتنــد را بکشــید و حواســتان 

بــه بــاال باشــد و البتــه حواســتان بــه mage آنهــا کــه در گوشــه ورودی ایــن بخــش مخفــی شــده اســت نیــز باشــد و او را بکشــید.

 red را مــی انــدازد کــه مــی توانیــد بــا آن بازیبــازان دیگــر را دعــوت کنیــد کــه شــما را بــه عنــوان یــک Red Sign Soapstone آخریــن آنهــا
phantom مهاجــم بــه دنیایشــان احضــار کننــد. دربــی کــه اینجاســت را بــاز کنیــد و داخــل اتــاق Rosaria’s Bedchamber bonfire را 
روشــن نماییــد. جلوتــر Rosaria را روی یــک تخــت مــی بینیــد. جلــوی او برویــد ولــی یکــی دو قــدم عقــب تــر بایــد بایســتید تــا بتوانیــد 
بــا او صحبــت کنیــد و درخواســت نماییــد تــا عضــو محفــل Rosaria’s Fingers شــوید. ایــن فرقــه PvP، یــک مزیــت خــاص دارد کــه بــه 
شــما اجــازه مــی دهــد ظاهــر خــود را عــوض کنیــد و کل امتیــازات لــول آپتــان را از اول بچینیــد و شــخصیت خــود را دوبــاره ارتقــا دهیــد. 
امــا قبــل از جویــن شــدن بــه ایــن فرقــه خــوب فکــر کنیــد زیــرا خــط ماموریتــی یــک شــخصیت را بــرای همیشــه مــی بنــدد. بهتــر اســت 
اطاعــات کامــل شــخصیت Rosaria راکــه برایتــان در انتهــای راهنمــا قــرار مــی دهــم مطالعــه کنیــد و احتمــاال بــا خوانــدن ایــن هــا، 

عضــو ایــن فرقــه شــدن را بــرای آخــر بــازی مــی گذاریــد کــه کار بهتــری هــم هســت.

وقتــی آمــاده ادامــه دادن بودیــد برگردیــد و از آن پلــی کــه قبــل تــر بــاال آوردیــم رد شــوید و از اینجــا یــک soul را برداریــدو مســیر را کــه 
کامــا امــن اســت ادامــه دهیــد تــا بــه درب هــای بــزرگ و اصلــی cathedral برســید و آنهــا را بــاز نماییــد تــا یــک میانبــر هــم بــه بونفایــر 
بــار شــود. نزدیــک درب یــک دســتگیره هســت کــه البتــه بایــد از آن طــرف اسانســور فعالــش کنیــد و از اینجــا کاری نمــی توانیــد بکنیــد. 
پــس در اینجــا خونتــان را پــر کنیــد و اگــر ایتــم یــا جادویــی بــرای افتــادن از ارتفــاع داریــد بزنیــد و بپریــد پاییــن تــا بتوانیــد از پاییــن ایــن 
آسانســور را فعــال نماییــد. در بخــش chapel کــه جلوتــر مــی بینیــد و بــه محــراب اصلــی و بــاس مــی رســد، دو عــدد کشــیش در حــال 
گشــت زنــی هســتند و یــک Cathedral Knight وســط ایســتاده اســت و یکــی دیگــر روی صندلــی نشســته اســت و دو کشــیش 
دیگــر هــم در محــراب هســتند. منطقــه بــاس دقیقــا پشــت ایــن محــراب اســت و مــی توانیــد کا بدویــد و اینهــا را بــی خیــال شــوید تــا 
خــون و ایتــم هــای ســامتیتان را کــم نکننــد و یــک راســت بــه ســراغ بــاس برویــد. از بونفایــر Rosaria تــا اینجــا مســیر خیلــی کوتــاه 
اســت و بــه راحتــی مــی توانیــد اگــر شکســت خوردیــد دوبــاره ســریعا برگردیــد. فقــط یــک نکتــه خیلــی مهــم را توجــه داشــته باشــید 
و آن هــم ایــن کــه قبــل از نبــرد بــا بــاس حتمــا برویــد و اول ســیگوارد را از چــاه نجــات دهیــد تــا داســتانش ادامــه یابــد. اگــر مشــکلی 
در اطاعــات ایــن شــخصیت داریــد بخــش مربــوز بــه وی را بخوانیــد تــا بفهمیــد چطــور بایــد زره وی را بگیریــد )البتــه در متــن هــم گفتــم 
کــه مــی توانیــد هــم در همیــن جــا و هــم در فایرلینــک شــراین زره او را از پچــس بگیریــد(. وقتــی آمــاده بودیــد بــه منطقــه بــاس اینجــا 

برویــد تــا نبــرد بــا Deacons of the Deep را شــروع کنیــم.

Deacons of the Deep  شکست دادن

قبــل از ورود بــه منطقــه ایــن بــاس مــی توانیــد اگــر خواســتید کمــک احضــار نماییــد امــا در ایــن صــورت الاقــل دو کشــیش آخــر را بهتــر 
اســت بکشــید تــا دنبالتــان نیاینــد. بســته بــه نــوع شــخصیتتان ایــن بــاس مــی توانــد خیلــی خیلــی اســان باشــد. ایــن بــاس در واقــع 
نبــرد بــا تعــداد خیلــی زیــادی کشــیش در طــرح هــا رنــگ هــا و ســازهای مختلــف اســت!! آنهــا ضعیــف هســتند و خیلــی هــم کنــد 
ضربــه مــی زننــد ولــی بــه جایــش خیلــی خیلــی زود دوبــاره ظاهــر مــی شــوند و تمــام هــم نمــی شــوند. شــما بایــد فقــط کشیشــی 
را کــه یــک گلولــه قرمــز واضــح دارد را بزنیــد تــا خــون بــاس کــم شــود. وقتــی او را بزنیــد گلولــه بــه یکــی دیگــر منتقــل مــی شــود و بــاز 
بایــد برویــد ســراغ او. اصــا فکــر از دور زدن و ســاح هــای thrust مثــل نیــزه و rapier کــه دامنــه برخــورد کمــی دارنــد نباشــید زیــرا 
اصــا بــه درد نمــی خــورد و اینقــدر ایــن کشــیش هــا دور هــم فشــرده جمــع مــی شــوند کــه اصــا بــه آن اصــل کاری نمــی رســد. 
ــا دامنــه اثــر گســترده اســتفاده  ــا جادوهایــی ب ــاال و wide slashing و ی ــر ب ــا دامنــه اث بهتریــن کار ایــن اســت کــه از ســاح هایــی ب
نماییــد. دور ایــن گــروه هــی بچرخیــد تــا آنهــا هــم بــه صــورت طبیعــی جابجــا شــوند و بــه ســمت شــما کشــیده شــوند و قتــی کــه 
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مــی بینیــد دور آن کشــیش اصلــی مقــداری خالــی تــر مــی شــود ســریع بــه ســمتش برویــد و چندیــن ضربــه بزنیــد و ســریع دور شــوید 
قبــل از ایــن کــه همــه دور شــما را بگیرنــد.

در فــاز دوم نبــرد کشــیش هــا مقــداری هجومــی تــر مــی شــوند و ســریع تــر حملــه مــی کننــد و از آن مهــم تــر ۴ عــدد کشــیش ویــژه 
دیگــر هــم ظاهــر مــی شــوند کــه بزرگتــر هســتند و ردای آبــی دارنــد. اینهــا یــک اســپل نفریــن بــه ســمت شــما مــی فرســتند کــه 
تقریبــا کل اتــاق را مــی گیــرد و اگــر بگذاریــد کامــل شــود و آن را بزننــد قطعــا خواهیــد مــرد و مرگتــان حتمــی اســت. اگــر فقــط یکــی از 
ایــن ۴ تــا را بکشــید اســپل قطــع مــی شــود ولــی خــب دوبــاره ظاهــر مــی شــوند. اگــر قــدرت و آســیب ضربــه خوبــی داشــته باشــید 
مبــارزه آســان اســت و زیــاد طــول نمــی کشــد و واقعــا فکــر مــی کنــم کــه ایــن نبــرد را بــه جــز بــار اول کــه از نفریــن کشــنده اطــاع 
نداشــتم و کشــته شــدم، همیشــه در دفعــات دیگــر بــا تنهــا چنــد بــار ضربــه ایــن بــاس را شکســت داده ام. فقــط حواســتان باشــد 
کــه مــدام یکــی از آن ۴ تــا کشــیش خــاص را هــم بکشــید. همینطــور ادامــه دهیــد تــا بــاس خــط ســامتی اش تمــام شــده و کشــته 
 Soul of the Deacons of the ،شــود. مبارزه بــا ایــن بــاس بــه صــورت دو نفــره خیلــی خیلــی آســان تــر مــی شــود.  بعــد از نبــرد
Deep و the Small Doll را مــی گیریــد کــه بــه عنــوان کلیــدی بــرای رفتــن بــه منطقــه بعــدی عمــل مــی کنــد. اگــر بعــدا دوبــاره اینجــا 
برگردیــد یــا اصــا بــه راحتــی در بونفایــرش اســتراحت کنیــد مــی توانیــد ســت لبــاس Archdeacon’s set را هــم از روی یــک جســد 
برداریــد. حــاال برگردیــد بــه فایرلینــک شــراین و بــا Anri of Astora صحبــت کنیــد تــا بفهمیــد حــاال بایــد کجــا برویــد. بایــد بــه بونفایــر 
ابیــس واچــرز برویــم و راهــی کــه آنجــا بــاز شــده بــود را برویــم کــه البتــه در قســمت بعــدی راهنمــا توضیــح خواهــم داد. هــر کاری داریــد 

اعــم از لــول زدن و خریــد و فــروش و ازتقــا و.. در فایرلینــک شــراین انجــام دهیــد.

 Catacombs بــه بونفایــر ابیــس واچــرز برویــد و راهــی کــه از محــراب اینجــا بــاز شــده بــود و بــه پاییــن مــی رود را دنبــال کنیــد تــا وارد
of Carthus شــوید. در اینجــا بــه طــور کلــی اگــر ســاحی بــر پایــه آســیب فیزیکــی خیلــی بــاال مثــل club یــا mace داشــته باشــید 
کمکتــان مــی کنــد زیــرا خیلــی از اســکلت هــا بــا ضربــه محکــم ایــن هــا خــرد مــی شــوند و مــی توانیــد زود بــه ســاح اصلیتــان تغییــر 
ــا شــوالیه هــای  ــه ب ــن در مقابل ــد کــه ای ــه آن هــا وارد کنی ــات خیلــی کاری ب ــد ضرب ــد و کامــل نشــده ان ــا جمــع نشــده ان ــد و ت دهی
 Knight Slayer ــام ــه ن ــه مــی شــوید، مراقــب شــخصیت NPC phantom ب ــن منطق ــد اســت. وقتی وارد ای ــی کارآم اســکلتی خیل
Tsorig باشــید کــه در اینجاهــا پرســه مــی زنــد. چــه شــما او را بکشــید و چــه او شــما را، ایمــوت My Thanks را دریافــت مــی کنیــد. 
جلــو برویــد و بــه ســمت چــپ بپیچیــد و بــه ســمت آیتــم برویــد. یــک اســکلت بــر مــی خیــزد. او را بزنیــد و وقتــی افتــاد و دوبــاره جمــع 

شــد بــاز هــم او را بزنیــد تــا بمیــرد و Carthus Rouge را برداریــد.

روی پلــی کــه مــی بینیــد یــک skeletal knight چشــم قرمــز وجــود دارد. اینهــا وقتــی بــه ســمت شــما غلــت مــی زننــد غیــب مــی 
شــوند و حملــه خیلــی مرگبــاری هــم در ایــن حالــت غلــت زدن دارنــد و ضربــات مداومــی وارد مــی کننــد در حالــی کــه تقریبــا ناپدیــد 
هســتند. بهتــر اســت او را بکشــید عقــب نزدیــک بونفایــر کــه نگــران افتــادن از لبــه پــل نباشــید و او را بکشــید. اینهــا بعــد حملــه معمــوال 
Ti�  زمــان زیــادی را در اختیارتــان مــی گذارنــد کــه بزنیدشــان و مــی توانیــد پشتشــان رفتــه و بــک اســتب کنیــد. ایــن دشــمنان معمــوال

 skeletal ــک ــی شــکل رســیدید، ی ــه طــاق هال ــک منطق ــه آن طــرف نزدی ــل رد شــدید و ب ــی از پ tanite Shard مــی اندازند. وقت
archer از لبــه ســمت چــپ شــروع بــه تیرانــدازی مــی کنــد و یــک اســکلت دیگــر و یــک مــدل یــک دســتی از ایــن اســکلت هــا )از 
نوعــی کــه هیلکوپتــری مــی زننــد! یادتــان اســت؟( از زیــر طــاق بیــرون مــی آینــد. تیرانــداز روی مــخ اســت و اگــر بتوانیــد او را از دور 

بزنیــد خیلــی کمکتــان مــی کنــد. در داخــل منطقــه زیــر طــاق، از پلــه هایــی کــه در ســمت مخالــف ورودی هســتند

بــاال برویــد و یــک اســکلت بــی ســر حملــه مــی کنــد کــه اینهــا کمــی قــوی تــر از مععمولــی هــا هســتند. وقتــی از پلــه هــا بــاال رفتیــد و 
رد شــدید پشــت ســرتان دوبــاره یــک skeleton و یــک one�armed skeleton بــر مــی خیزنــد و مراقبشــان باشــید و آن هــا را بکشــید. 
بــه ســمت لبــه ای کــه تیرانــداز روی آن بــود برویــد و اگــر او را نکشــته ایــد بکشــید! از راهــروی نزدیــک، پاییــن برویــد ولــی مراقــب یــک 
صفحــه فشــاری روی زمیــن باشــید زیــرا اگــر رویــش برویــد از دیــوار روبــرو تیــر شــلیک مــی کنــد. جلوتــر بــه نردبــان مــی رســید و پاییــن 
آن Soul of a Nameless Traveller را برداریــد. راهــرو را ادامــه دهیــد تــا وارد یــک اتــاق بــزرگ شــوید. در ســمت دیگــر ایــن بخــش 
یــک skeletal knight وجــود دارد کــه ســاحش shotel اســت و ســخت تریــن نــوع دشــمن معمولــی در ایــن منطقــه اســت. اگــر 
خیلــی آرام باشــید مــی توانیــد او را اصــا رد کنیــد و بــی خیالــش شــوید. وقتــی وارد اتــاق بــزرگ بعــدی شــدید بــه محــض ورود بــه 
 Carthus Pyromancy از one�armed skeleton دیــوار ســمت راســتتان ضربــه بزنیــد کــه بخشــی مخفــی را بــاز مــی کنــد کــه یــک

Tome محافظــت مــی کنــد.

ــه Cornyx  در فایرلینــک شــراین بدهیــد جادوهــای  ــن آیتــم را ب ــده مــی شــود پــس مراقــب باشــید. اگــر ای ــاره زن ــن اســکلت دوب ای
پایرومنســی جدیــدی بــاز مــی کنــد. روی لبــه بیرونــی اینجــا مــی توانیــد Titanite Shard را برداریــد. در اتاقــی کــه شــوالیه اســکلتی 
قــرار دارد یــک sharp gem وجــود دارد کــه مــی توانیــد برداریــد. وقتــی ایــن را برداشــتید، جلــو و بــه اتــاق بعــدی نرویــد، بلکــه برگردیــد 
عقــب ســمت نردبــان. مســیر بهتــری وجــود دارد. از نردبــان بــاال برگردیــد و پلتفــرم دور ایــن بخــش را دنبــال کنیــد و از پلــه هایــی کــه 
از آن هــا آمدیــم تــا بــه ایــن لبــه برســیم هــم رد شــوید و بــه ســمت آیتمــی کــه در دورتــر بــرق مــی زنــد برویــد. دو اســکلت بــی ســر 
ــد دو شــوالیه  ــی توانی ــن م ــد. همچنی ــا برداری ــم Soul of a Nameless Soldier را در انته ــه بکشیدشــان و آیت ــد ک ــی کنن ــه م حمل
اســکلتی را کــه پاییــن هســتند بزنیــد بــا تیــر. مســیری کــه آمدیــد را برگردیــد و از دومیــن ردیــف پلــه هایــی کــه پاییــن مــی رونــد بــه 
جایــی برویــد کــه گفتیــم دو شــوالیه بودنــد و اگــر بــا تیــر آن هــا را نزدیــد حــاال بکشیدشــان و از راهــروی اینجــا Titanite Shard را 

برداریــد.

 Anri of ــه شــخصیت ــا ب ــاق ۳ خروجــی وجــود دارد. خروجــی کــه در ســمت مخالــف پلــه هاســت و پاییــن مــی رود نهایت ــن ات از ای
ــه  ــی آن هــا را بکشــید و ســپس ب ــا دوتای ــد ت ــو بروی ــد بکشــید. آرام جل ــه بای ــی ۴ اســکلت هــم هســتند ک Astora مــی رســد ول
نــزد Anri of Astora برویــد و بــا او تــا آخــر دیالــوگ هایــش صحبــت کنیــد. او را رد کنیــد و جلوتــر یــک Crystal Lizard مــی بینیــد. 
مراقــب باشــید کــه اگــر اینجــا دقــت نکنیــد مثــل آب خــوردن پــرت مــی شــوید پاییــن و همچنیــن یــک تیرانــداز هــم مــدام بــه ســمت 
شــما شــلیک مــی کنــد. در اینجــا Blood Red Moss Clump را برداریــد. بــه ســمت لبــه مخالــف آیتمــی کــه بــرق مــی زد نــگاه کنیــد 
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و در منطقــه بعــد از آن یــک تیرانــداز و یــک اســکلت دیگــر کــه وقتــی لیــزارد را تعقیــب مــی کنیــد، مــی آیــد را مــی بینیــد. از اینجــا بــه 
چنــد لبــه ای کــه در ســمت دیگــر وجــود دارنــد دقــت کنیــد کــه بعــدا مــی تواننــد حکــم یــک مبــان بــر را از ورودی ایــن منطقــه داشــته 
باشــند. حــاال برگردیــد برویــد بــه اتاقــی بــا ۳ خروجــی. خروجــی کــه دقیقــا مخالــف راهــی بــود کــه رفتیــد، برمــی گــردد پیــش همــان 
شــوالیه اســکلتی بــا shotel کــه وقتــی pyromancy tome را بــر مــی داشــتیم آن را دیــده بودیــم. پشــت او هــم خبــری نیســت و 
بــه همــان نردبــان قبلــی مــی رســد پــس لزومــی نــدارد برویــد. حــاال از ســومین خروجــی اتــاق برویــد و از یــک شــیب بــاال برویــد. یــک 
اســکلت و یــک اســکلت یــک دســتی اینجــا هســتند امــا مشــکل مهــم ایــن هــا نیســتند بلکــه skeleton boulder اســت کــه وقتــی 
شــما بــه نیمــه ایــن مســیر مــی رســید شــروع بــه غلتیــدن مــی کنــد و مثــل یــک تــوپ بــزرگ بــه ســمتتان مــی ایــد و همیــن طــور 

تیراندازهایــی کــه وقتــی داریــد مــی دویــد تــا از تــوپ در امــان بمانیــد بــه شــما شــلیک مــی کننــد.

در طــول ایــن بخــش شــیب دار مــی توانیــد بــا ایســتادن روی لبــه هــای دایــره ای شــکل کوچــک کــه شــمع دارنــد و یــا بــا پیچیــدن 
بــه ســمت چــپ مســیر حرکــت تــوپ در کــف ایــن بخــش، بــه منطقــه امــن برســید. مــی دانیــد اینجــا کجاســت. وقتــی از ورودی ایــن 
منطقــه کــه اول بــه ســمت چــپ رفتیــم بــه ســمت راســت بیاییــد و از چنــد لبــه ای کــه قبــل تــر گفتیــم میانبــر هســتند بپریــد پاییــن، 
بــه اینجــا مــی رســید. یعنــی االن بــا ورودی ایــن منطقــه کا چنــد ثانیــه فاصلــه داریــد. اینجــا تــوپ غلتــان مــدام مــی آیــد و مــی رود 
و بایــد مراقبــش باشــید. اگــر بــه عقــب نــگاه کنیــد یــک آیتــم درخشــان در بخــش پاییــن پلــه هــا مــی بینیــد کــه مــی توانیــد برویــد و 
برداریــد. در اینجــا در ورودی کــه طــاق هالــی شــکل دارد بایــد وارد شــوید و وقتــی تــوپ غلتــان مــی آیــد در بخــش هــای تورفتگــی 
ســمت چــپ و راســتش مخفــی شــوید. یــک mage اســکلت دقیقــا در ســمت راســت ورودی ایــن بخــش قــرار دارد کــه او را بکشــید 
و وقتــی ایــن کار را بکنیــد تــوپ غلتــان متوقــف مــی شــود. نگذاریــد کــه او فــرار کنــد و ســریع او را بکشــید. وقتــی جادوگــر را کشــتید 
ــد و دو اســکلت و یــک  ــو بروی ــه گوشــه ایــن مســیر بپیچیــد و خیلــی آرام جل ــد. ب ــوپ ایســتاد، Undead Bone Shard مــی گیری و ت
اســکلت یــک دســتی اینجــا هســتند کــه خودشــان بــه انــدازه کافــی بــد هســتند، ولــی اگــر زیــاد جلــو برویــد یــک رفیــق لعنتیشــان 
هــم کــه یــک bomb skeleton اســت مــی آیــد کــه چیــزی مثــل بمــب پرتــاب مــی کنــد کــه جــادوی تاریکــی دارد و دو projectile آزاد 

مــی کنــد کــه بــه شــما بخورنــد و آســیب خیلــی زیــادی هــم مــی زننــد.

همچنیــن ایــن بمبــی هــا یــک بــار هــم زنــده مــی شــوند. تــازه در گوشــه بعــدی هــم یکــی دیگــر از ایــن هــا منتظرتــان اســت کــه بایــد 
خیلــی بــا دقــت و احتیــاط همــه ایــن هــا را بکشــید. اگــر بــه بالکــن ســمت مخالــف ایــن جایــی کــه هســتید نــگاه کنیــد چنــد شــوالیه 
اســکلتی مــی بینیــد کــه بــی خیــال زدنشــان از دور شــوید زیــرا بــه بونفایــر خواهیــم رســید. جلوتــر ســمت راســتتان یــک اتــاق پــر از 
تعــداد خیلــی زیــادی کــوزه مــی بینیــد. مــی دانــم کــه مــی خواهیــد االن فــرت و فــرت غلــت بزنیــد ولــی ایــن کار را نکنیــد! کلــی از ایــن 
هــا تلــه هســتند و بمــب هایــی مثــل آن هایــی کــه اســکلت هــا رهــا مــی کردنــد دارنــد. در آخــر ایــن اتــاق و دقیقــا جلــوی آیتمــی 
کــه مــی درخشــد یــک صفحــه فشــاری روی زمیــن اســت کــه هــم تیــر مرگبــار مــی زنــد و هــم کــوزه هــای زیــادی مــی شــکند و تلــه 
هــا آزاد مــی شــوند. پــس روی آن نرویــد و بــا احتیــاط آیتــم Carthus Milkring را برداریــد. دقیقــا در ادامــه راهــروی بعــد از ایــن اتــاق 
کــوزه هــا، یــک صفحــه فشــاری دیگــر وجــود دارد کــه از دیــوار مخالــف تیــر شــلیک مــی کنــد. قبــل از ایــن کــه از ایــن صفحــه رد شــوید 
ســمت مخالفتــان را نــگاه کنیــد و یــک skeletal mage مــی بینیــد کــه او را از دور بکشــید تــا تــوپ غلتانــی کــه بعــدا قــرار اســت بیایــد 
را متوقــف کنیــد. همچنیــن قبــل از رد شــدن از صفحــه فشــاری، کمــی جلوتــر از آن ســمت راســت را نــگاه کنیــد و یــک شــوالبه مــی 
بینیــد کــه مــی توانیــد اگــر زرنــگ و ســریع باشــید او را بکشــید اینجــا و بــا صفحــه فشــاری و تیرهــای آن کارش را بســازید. البتــه او 

یــک بــار هــم زنــده مــی شــود. دوبــاره قبــل از جلوتــر رفتــن آن ســمت مخالــف را نــگاه کنیــد.

یــک شــوالیه تیرانــداز اســکلتی مــی بینیــد کــه بهتــر اســت اگــر مــی توانیــد وی را از دور بکشــید چــون بعــدا در حــال گشــت و گــذار 
بــه شــما تیــر مــی زنــد. دو اســکلت در بخــش ســمت راســت مســیرتان هســتند کــه راحــت آنهــا را بکشــید. امــا مهــم تــر از اینهــا 
دو شــوالیه اســکلتی هســتند کــه در تونــل ابــن بخــش یعنــی مقــداری جلوتــر قــرار دارنــد کــه بایــد خیلــی بــا دقــت و تمرکــز آن هــا را 
بکشــید. خیلــی مراقــب باشــید از بخــش شکســته شــده آخــر ایــن بخــش پاییــن نیافتیــد. بــی خیــال اســنایپ کــردن مــوش هایــی کــه 
زیــر ایــن بخــش مــی بینیــد شــوید. بــه ســمت ادامــه راهــرو مســیر را پیــش یرویــد جایــی کــه دو شــوالیه بودنــد و یــک آیتــم درخشــنده 
مــی بینیــد کــه دقیقــا روی یــک صفحــه فشــاری اســت. پــس وقتــی ایــن روح را بــر مــی داریــد مراقــب باشــید در مســیر شــلیک قــرار 
نگیریــد. آیتــم دیگــر درخشــنده ای کــه اینجــا مــی بینیــد یــک Ember اســت و یــک حفــره خیلــی بــزرگ هــم روی زمیــن وجــود دارد 
skel�  کــه مراقــب باشــید پاییــن نیافتیــد و مســیر تــان در همیــن بخــش را دنبــال کنیــد. خیلــی آرام جلــو برویــد چــون یــک تــوپ غلتــان

etal boulder جلوتــر ظاهــر خواهــد شــد. البتــه اگــر جادوگــر قبلــی را کشــته باشــید دیگــر راحــت هســتید و راحــت مــی توانیــد از 
Cat� را برداریــد. راهــرو را ادامــه دهیــد و بــه چــپ بپیچیــد و خوشــحال باشــید کــه مــی توانیــد اینجــا Large Titanite Shard  اینجــا

acombs of Carthus bonfire را روشــن نماییــد. البتــه بدانیــد کــه روشــن کــردن آن تــوپ را بــر مــی گردانــد و دیگــر بــه جادوگــرش 
 High Lord هــم دسترســی نداریــد. امــا باالخــره نمــی شــود کــه بونفایــر را روشــن نکــرد! ایــن بونفایــر نزدیــک تریــن مســیر بــه بــاس
Wolnir اســت ولــی فعــا کلــی گنــج داریــم کــه جمــع کنیــم و کلــی راه بــرای اکتشــاف داریــم. وارد راهــروی اصلــی کــه تــوپ غلتــان 
مــی آیــد شــوید و بــا اســتفاده از تورفنگــی هــای ایــن جــا، از تــوپ جاخالــی دهیــد و ســپس بــه تونــل باریــک شــیبداری کــه تــوپ درون 
آن پاییــن مــی رود وارد شــوید و خیلــی خیلــی ســریع بدویــد پاییــن و زود بــه چــپ یــا راســت بپیچیــد تــا تــوپ غلتــان بــه شــما نخــورد. 

اینجــا خیلــی ســریع ۳ مــوش بــه شــما حملــه مــی کننــد کــه آن هــا را بکشــید.

ســمت راســتتان از جایــی کــه وارد ایــن جــا شــدید یــک مــوش غــول پیکــر و یــک عــدد مــوش دیگــر وجــود دارنــد کــه ترتیــب آن هــا را 
نیــز بدهیــد. در تونلــی کــه روبــروی ایــن مــوش بــزرگ مــی بینیــد، تعــداد خیلــی زیــادی slime بــه ســقف چســبیده انــد کــه وقتــی جلــو 
برویــد مــدام روی ســر شــما مــی افتنــد و بایــد خیلــی مراقــب باشــید. امــا مشــکل اصلــی در اینجــا اســکلت هــای چرخــی هســتند 
کــه ســولز بازهــا ایــن لعنتــی هــا را از بــازی هــای قبلــی خیلــی خــوب مــی شناســند و مــدام بــه صــورت یــک چــرخ بــه شــما حملــه 
مــی کننــد و چنــد تایــی هــم هســتند و اگــر صــاف در مسیرشــان باشــید آن قــدر در حــال چرخــش ضربــه بــه شــما مــی زننــد کــه درجــا 
مــی میریــد و ۳-۴ چرخششــان کافیســت تــا کشــته شــوید. ســر راهشــان نباشــید و زود بپریــد کنــار، زیــرا وقتــی نمــی چرخنــد کار 
ســختی بــرای کشتنشــان نداریــد. در انتهــای ایــن بخــش یــک آیتــم درخشــنده کــه Titanite Shard اســت مــی بینیــد ولــی بــاالی آن 
چنــد دشــمن روی ســقف هســتند کــه مراقبشــان باشــید روی شــما نیافتنــد و آن هــا را بکشــید. در انتهــا بــه چــپ بپیچیــد و چندیــن 
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 Carthus Blood دشــمن دیگــر کــه روی ســقف در ایــن بخــش هســتند را بکشــید و مراقبشــان باشــید تــا در انتهــای بــن بســت اینجــا
Ring را برداریــد. حــاال برگردیــد بــه جایــی کــه اول وارد شــدید و بــه ســمت راســت آمدیــد و مــوش هــا را کشــتید. ایــن بــار بــه مســیر 
چــپ مــی رویــم. در مســیر، اولیــن جایــی کــه مــی توانیــد بــه راســت بپیچیــد و از چنــد پلــه پاییــن برویــد. یــک Ember را برداریــد و 
نمایــی هــم از منطقــه بعــدی کــه مــی رســیم را مــی بینیــد. اگــر زیــاد اینجــا بایســتید معمــوال توســط یــک فانتــوم بــه شــما حملــه 
مــی شــود. اکنــون مــی توانیــد برگردیــد بــه بونفایــر تــا در قســمت بعــدی ادامــه مســیر را بــرای شــما شــرح دهیــم. قــرار اســت کار 

کمــی ســخت تــر شــود.

در همیــن راهــروی ســمت چــپ جایــی کــه تــوپ غلتــان مــی ایــد ۳ خروجــی دیگــر هــم غیــر از ایــن کــه وارد شــدیم و امیــر را برداشــتیم 
هــم وجــود دارد. البتــه درون ایــن راهــروی اصلــی بایــد یــک shotel skeletal knight را ابتــدا بکشــید و بعــد مــی توانیــد آیتــم هــای 
Titanite Shard کــه در راهــرو هســتند را برداریــد. ایــن اســکلت هــا را بهتــر اســت بــا یــک چمــاق در ابتــدا بهشــان بکوبیــد تــا زمیــن 
بیافتنــد و بعــد آنهــا را بکشــید زیــرا خیلــی ســریع حرکــت مــی کننــد. یکــی از ۳ خروجــی کــه گفتیــم پشــت یــک دیــوار مخفــی اســت 
امــا دو خروجــی اول کــه بعــد از پلــه هایــی کــه از آنجــا امیــر را برداشــتیم قــرار دارنــد هــر دو بعــد از بــاال رفتــن از چنــد پلــه بــه یــک 
skel� و یــک skeletal mage و یــک shotel skeletal knight  ناحیــه بســیار آزار دهنــده کــه چندیــن دشــمن لعنتــی شــامل دو عــدد

etal archer وجــود دارنــد کــه کارتــان را خیلــی ســخت مــی کننــد.

بعــد از کشــتن اینهــا مــی توانیــد چنــد Titanite Shard و Grave Warden’s Pyromancy Tome )ایــن آیتــم را بعــدا بــه Karla بدهیــد 
ــا فروشــگاهش گســترده  ــد ت ــه Shrine Handmaid بدهی ــن را ب ــم یافــت( و Grave Warden’s Ashes )ای کــه در ادامــه او را خواهی
تــر شــود( را بردارید. آخریــن مســیر هــم کــه بــه یــک کریســتال لیــزارد مــی رســد کــه Fire Gem دارد و بعــد هــم بــه یــک شــوالیه 
اســکلتی غــول پیکــر. در نزدیــک اینجــا Yellow Bug Pellets را برداریــد. حــاال خــوب دقــت کنیــد کــه میگویــم چــکاری انجــام دهیــد. 
هــدف مــا ایــن اســت کــه در اتــاق بعــدی بــا ســرعت زیــاد بــه ســمت دیگــر اتــاق بدویــم و از روی پــل ســریعا رد شــویم و طنــاب آن را 

قطــع نماییــم تــا پــل بیافتــد و ســیل اســکلت هایــی کــه اینجــا هســتند نتواننــد بــه مــا برســند.

نگــران نباشــید کــه Black Bug Pellets و soul را برنداشــتیم. بعــدا بــه اینجــا بــر مــی گردیــم. حــاال در اینجــا مــی توانیــم از پلــی کــه 
بریدیــم و انداختیــم پاییــن مثــل یــک نردبــان بــاال و پاییــن برویــم. پاییــن ایــن نردبــان کــه از پــل درســت شــده اســت و کمــی جلوتــر 
یــک Demon آتشــین غــول پیکــر اســت کــه البتــه دیگــر بــاس حســاب نمــی شــود ولــی از کشــتن آن یــک Soul of a Demon مــی 
گیریــد کــه مــی توانیــد بــا Ludleth معاملــه کنیــد! بــه شــخصه مــن دیمــون را بــه دم وزودی نزدیــک نردبــان کــه نمــی توانــد از آن رد 
شــود مــی کشــیدم و بــا تیرکمــان آن را مــی زدم امــا مراقــب باشــید زیــرا برخــی حمــات او در ورودی جلوتــر مــی آینــد و بــه شــما 

برخــورد مــی کننــد و دامنــه زیــادی هــم دارنــد.

در منطقــه ای کــه دیمــون قــرار داشــت چندیــن اســکلت معمولــی و اســکلت یــک دســتی وجــود دارنــد کــه بــر مــی خیزنــد و بایــد بــا 
احتیــاط آن هــا را بکشــید و ســپس مــی توانیــد یــک  Titanite Shard و یــک soul را برداریــد. اگــر دور لبــه باالیــی ایــن بخــش کــه 
دیمــون در آنجــا بــود را دور بزنیــد و تــا انتهــا برویــد یــک صنــدوق در اینجــا مــی بینیــد کــه مراقــب باشــی زیــرا یــک میمیــک اســت کــه 

بــا کشــتن آن ســاح Black Blade را بــه دســت خواهیــد آورد.

نکتــه جالــب: از آپدیــت ۱٫۰۳ بــازی بــه بعــد شــما مــی توانیــد کاری کنیــد کــه دیمــون آتشــین و میمیــک بــه جــان هــم بیافتنــد!! اگــر 
وقتــی وارد ایــن بخــش شــدید ســریعا نزدیــک صنــدوق برویــد و صبــر کنیــد تــا دیمــون بــا نفــس آتشــینش بــه صنــدوق ضربــه بزنــد و 
میمیــک برخیــزد شــو مــا نیــز ســریعا فــرار کنیــد و بــه ســمت نزدبــان برویــد ایــن دو هیــوال بــا هــم بــه مبــارزه مشــغول مــی شــوند و 
کلــی از جــان هــم را مــی گیرنــد و شــما مــی توانیــد راحــت تــر از شــر هــر دو راحــت شــوید!! دوســتان عاشــق ســولز کــه خیلــی 

خیلــی خیلــی بــازی کردیــد ایــن ســری رو. چنــد نفرتــون ایــن رو مــی دونســتید؟!

ــا Old Sage’s Blindfold و the Witch’s Ring را  ــت و از اینج ــن اس ــا ام ــه کام ــوید ک ــی ش ــل م ــک تون ــش وارد ی ــن بخ ــد از ای بع
ــد. ــر Abandoned Tomb را روشــن نمایی ــد و بونفای ــد بروی ــی بینی ــه م ــا ورودی ک ــه تنه ــد. ســپس ب برداری

Smouldering Lake به سمت Abandoned Tomb از

شــاید خیلــی هــا ایــن بخــش را انتخابــی بداننــد ولــی مطمئــن باشــید کــه بــه خاطــر ارتبــاط بــا یــک NPC خــاص، بــاس فایــت و آیتــم 
هایــی کــه وجــود دارد، ایــن بخــش بســیار ارزشــش را دارد کــه آن را تجربــه نماییــد. از بونفایــر مســیر را بــه جلــو برویــد و بــه یــک دریاچــه 
خیلــی بــزرگ مــی رســید. در دور دســت ایــن دریاچــه ballista یــی وجــود دارد کــه بــه طــور مــداوم بــا ســمت شــما شــلیک مــی کنــد 
و واقعــا روی مــخ اســت. شــلیک آن بــه ایــن شــکل اســت کــه ۳ بــار تیــر مــی زنــد و کمــی بیــن آن هــا تــا شــلیک بعــدی بــرای ریلــود 

زمــان مــی بــرد. پــس بهتــر اســت کــه در ایــن بخــش از کاور بــه کاور حرکــت کنیــد تــا آســب نبینیــد.

کلــی آیتــم درخشــان در جاهــای مختلــف ایــن دریاچــه مــی بینیــد کــه اغلــب آن هــا هــم Large Titanite Shard هســتند. ۳ تــا از 
اینهــا کــه از همــان قبــل دریاچــه دیــده مــی شــوند و نزدیــک هســتند را مــی توانیــد زود برویــد و برداریــد ولــی آنهایــی کــه دور هســتند 
و نزدیــک بالیســتا قــرار دارنــد توســط خرچنــگ هــای بــزرگ محافظــت مــی شــوند و در حــال حاضــر ارزشــش را ندارنــد کــه برویــد و 
برداریــد. از ورودی دریاچــه بــه مســیر مســتقیم کــه بــه یــک کــرم خیلــی بــزرگ مــی رســد نرویــد و در ابتــدا در بخــش ورودی دریاچــه بــه 
دیــوار ســمت راســت بچســبید و مســیر را بــه صــورت کاور بــه کاور پیــش ببریــد تــا بــه یــک راه خیلــی کوچــک و باریــک در دیــوار برســید 
 Titanite Chunk و یــک Twinkling Titanite  کــه خیلــی ارزشــمند اســت. در ایــن تونــل دو عــدد کریســتال لیــزارد وجــود دارنــد کــه

مــی اندازنــد. همچنیــن بعــد از تونــل در بخشــی کــه بــه آن مــی رســید مــی توانیــد شــخصیت Horace of the Hushed را ببینیــد.

نکتــه: شــخصیت هــای Horace و Anri از مهمتریــن شــخصیت هــای دارک ســولز ۳ هســتند کــه سرنوشــت و خــط داســتانی آنهــا 
حتــی بــه خــط داســتانی یکــی از مهــم تریــن شــخصیت هــای بــازی نیــز مرتبــط اســت و نقــش خیلــی مهمــی در پیشــبرد و کامــل 
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کــردن خــط داســتانی و رســیدن بــه پایــان ســوم و.. در بــازی برعهــده دارنــد. بنابرایــن جــا دارد کــه در اینجــا بــه بهانــه رســیدن بــه 
شــخصیت هــوراس و تصمیــم گرفتــن در مــورد ایــن کــه در داســتان آنهــا چطــور رفتــار کنیــد، مــروری دوبــاره و کوتــاه بــر رونــد داســتانی 

ایــن دو نفــر کــه انتهــای راهنمــا برایتــان قــرار داده ام داشــته باشــید.

ادامه راهنما:

مبــارزه بــا Horace کار آســانی نیســت و بایــد ایــن نبــرد را جــدی بگیریــد. او از یــک halberd اســتفاده مــی کنــد و بــا توجــه بــه دامنــه 
اثــر حماتــش شــما حتــی در پشــت او نیــز زیــاد در امــان نیســتید. او زیــاد ســریع نیســت ولــی بســیار مرگبــار اســت. بعــد از کشــتن 
وی شــما مــی توانیــد Llewlyn Shield و دو Large Titanite Shard و Yellow Bug Pellets را از ایــن منطقــه برداریــد. حــاال برگردیــد 
بــه دریاچــه و ایــن بــار از ورودی دریاچــه دیــوار ســمت چــپ را دنبــال کنیــد تــا یــک کــرم خیلــی بــزرگ لعنتــی مــی بینیــد کــه بــه شــما بــا 
lightning شــلیک مــی کنــد و بــا حرکاتــش هــم اگــر نزدیکــش باشــید ضربــه مــی زنــد و مخصوصــا کار بــا وجــود بالیســتا هــم بســیار 
ســخت تــر مــی شــود. هــر چنــد کــه بالیســتا هــم مــی توانــد بــه کــرم ضربــه بزنــد و او را بکشــد ولــی احتمــال کشــته شــدن شــما 
بــا بالیســتا خیلــی بیشــتر از کــرم اســت! مگــر ایــن کــه یــه جــای امــن و یــک نقطــه صحیــح پیــدا کنیــد. بهتــر اســت خودتــان را اذیــت 
نکنیــد و کاری کــه مــی گویــم را انجــام دهیــد زیــرا بهتریــن راه اســت. ســریعا بــی توجــه بــه کــرم از دیــوار ســمت چــپ دریاچــه مســیر 
را ادامــه دهیــد و بــه ســمت چــپ کــرم کــه بــه خشــکی مــی رســد برویــد و در اینجــا دیگــر نــه بالیســتا بــه شــما ضربــه مــی زنــد و 
نــه کــرم مــی توانــد بــه ایــن بخــش خشــکی بیایــد. پــس تیــر کمانتــان را آمــاده کنیــد و شــروع بــه ضربــه زدن بــه کــرم نماییــد تــا کازش 

نهایتــا ســاخته شــود.

ایــن را هــم بدانیــد کــه اصــا کا مــی توانیــد کــرم را نادیــده بگیریــد و از کنــار او بــه خشــکی بدویــد و بــه ســمت محــل بــاس برویــد 
 Undead و یــک Lightning Stake ولــی خــب مــی دانیــد کــه مــا از چیــزی در ایــن بــازی نمــی گذریــم! ســپس مــی توانیــد اســپل
Bone Shard را برداریــد و بــه ســمت منطقــه بــاس کــه مــی بینیــد برویــد. البتــه بعــد از کشــتن کــرم برداشــتن آیتــم هایــی کــه اطــراف 
دریاچــه هســتند خیلــی آســان تــر مــی شــود ولــی بدانیــد کــه بیشــتر آنهــا Titanite Shard و فقــط یــک Shield of Want غیــر از 
اینهــا وجــود دارد کــه البتــه اعــداد خیلــی باالیــی بــرای ایــن کــه قابلیــت اســتفاده از آن را داشــته باشــید از شــما مــی خواهــد ولــی 
بــه جایــش در ازای کشــتن دشــمنان وقتــی آن را در دســت اداریــد روح بیشــتری بــه شــما تعلــق مــی گیــرد کــه مگــر چیــزی از ایــن 
مهــم تــر هــم در بــازی کــه همــه چیــزش روح اســت هــم داریــم؟! مــی توانیــد هــم بعــدا وقتــی بالیســتا را از کار انداختیــم بیاییــد و 

اینهــا را جمــع نماییــد.

وقتــی کــه بعــد از منطقــه کــرم وارد دروازه بــاس شــدید مقــداری وقــت داریــد تــا قبــل از ایــن کــه بــه بــاس برســید بتوانیــد کســی را 
احضــار کنیــد کــه هــم بیــرون دروازه و هــم داخــل ایــن منطقــه مــی توانیــد افــرادی را ماننــد Knight Slayer Tsorig )اگــر قبــل تــر وی 
را در Catacombs of Carthus شکســت داده باشــید( احضــار نماییــد. وقتــی آمــاده بودیــد بــه ســمت وســط ایــن منطقــه برویــد تــا 
نبــرد آغــاز شــود. دقــت کنیــد کــه هــر کــی را کــه احضــار کــرده ایــد مــی توانــد تــا وقتــی شــما نبــرد را در ایــن بخــش آغــاز کــرده باشــید 

وارد دروازه مــه گرفتــه شــود پــس زود مبــارزه را آغــاز کنیــد تــا بتواننــد داخــل بیاینــد و در معــرض بالیســتا و کــرم قــرار نگیرنــد.

Old Demon King باس فایت

ایــن بــاس خــط ســامتی زیــادی دارد و ضرباتــی مرگبــار بــا دامنــه اثــر بــاال نیــز بــه شــما مــی زنــد و همچنیــن چندیــن حملــه جــادوی 
اتشــین نیــز دارد کــه از دور جاخالــی دادنشــان زیــاد ســخت نیســت ولــی دامنــه اثــر طوالنــی دارنــد و در مبــارزات نزدیــک هــم فــرار 
کــردن از آنهــا ســخت اســت. با توجــه بــه دو بخــش بــزرگ از احســاد کــه مثــل یــک ســنگ بــزرگ در ایــن منطقــه قــرار دارنــد و مــی 
توانیــد دورشــان بچرخیــد، مبــارزه بــرای شــخصیت هــای جادوگــر و دورزن خیلــی راحــت از مبارزیــن نزدیــک زن اســت. بایــد بــاس را بــه 
دنبــال خــود دور ایــن هــا بکشــید و وقتــی ایســتاد کــه ضربــه بزنــد یــا دارد دنبالتــان مــی ایــد از او فاصلــه بگیریــد و بــا تیــر یــا جــادو بــه 
او ضربــه بزنیــد و دوبــاره ســروع بــه چرخیــدن دور ایــن بخــش کنیــد. بهتــر اســت کــه دقیقــا وقتــی او مــی خواهــد ضربــه بزنــد شــما 
همزمــان بــا او نزنیــد زیــرا ممکــن اســت بــه شــما برخــورد کنــد و ایــن کــه وقتــی او دارد دنبالتــان مــی دود از وی دور شــوید و ضربــه 

بزنیــد و مجــددا شــروع بــه چرخیــدن کنیــد بســیار مناســب تــر اســت.

ــان و  ــی از تیرکم ــا ترکیب ــن کار را انجــام مــی دادم و ب ــک زن هــم داشــتم همی ــه شــخصیت نزدی ــن ک ــا ای ــن ب ــه شــخصه م ــه ب البت
ضربــات نزدیــک بــا همیــن روش چرخیــدن دور ایــن بخــش هــا، بــاس را چندیــن بــار شکســت دادم، البتــه ســاح مــن هــم بــزرگ بــود و 
مخصوصــا حالــت ضربــه قدرتــی دودســتی آن دامنــه اثــر باالیــی داشــت کــه باعــث مــی شــد خیلــی خیلــی بــه بــاس مجبــور نباشــم 
بچســبم. شــاید در ویدئوهایــی کــه قبــا از بخــش Catacombs of Carthus  بــرای شــما در حــال بــازی کــردن قــرار داده ام بدانیــد 
ــاس  ــا بعــد از رفتــن نصــف خــط ســامتی ب ــارزه کــه تقریب ــاز دوم مب ــم.  توجــه داشــته باشــید کــه در ف کــدام شمشــیر را مــی گوی
شــروع مــی شــود او عصبــی تــر و وحشــی تــر مــی شــود و یــک جــادوی جدیــد چندتایــی از گلولــه هــای آتشــی عظیــم کــه دنبالتــان 
مــی اینــد نیــز بــه ســمت شــما شــلیک مــی کند. وقتــی بــاس را شکســت دادیــد Soul of Old Demon King را دریافــت مــی کنیــد 

و بونفایــر Old Demon King bonfire را نیــز فعــال نماییــد.

بعــد از شکســت Old Demon King مــی توانیــم گشــت و گــذار در Smouldering Lake را ادامــه دهیــم. البتــه ایــن منطقــه همــان 
طــور کــه گفتــه شــد مثــل بــاس فایــت Old Demon King انتخابــی اســت ولــی آیتــم هــای کلیــدی و خوبــی دارد کــه مخصوصــا بــرای 
pyromancer هــا خیلــی مفیــد هســتند. وقتــی کــه دقیقــا در جلــوی درب ورودی منطقــه بــاس رو بــه دریاچــه ایســتاده ایــد دقیقــا رو 
برویتــان در دوردســت بالیســتایی کــه مــدام در دریاچــه بــه شــما شــلیک مــی کنــد قــرار دارد. حــاال ســمت چــپ را نــگاه کنیــد و یــک 
مســیر بــاالرو مــی بینیــد کــه بــا شــیب بــه ســمت بــاال و مســتقیم مــی رود کــه بــه آنجــا رفتــه و مســیر را دنبــال کنیــد. از ســمت 
راســتتان Titanite Shard را برداریــد و ســپس از دربــی کــه مــی بینیــد رد شــوید تــا بونفایــر Demon Ruins bonfire را روشــن نماییــد. 
مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه یــک بخــش بالکــن برســید. اینجــا ســمت چــپ شــما یــک demon وجــود دارد کــه ایــن هــا بــا شمشــیرهای 
عظیــم و اســپل هــای آتــش بــه شــما حملــه مــی کننــد و مــی تواننــد یــک تــورت بســازند کــه مــدام گلولــه هــای آتــش بــه شــما 
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 Ember مــی اندازنــد. وقتــی دیمــون را کشــتید از ســمت چــپ اینجــا Titanite Shard شــلیک مــی کنــد و بعــد از مــردن هــم اغلــب
را برداریــد ولــی مراقــب شــلیک تــورت هایــی کــه دیمــون هــای بخــش زیریــن ایــن منطقــه قــرار داده انــد باشــید. در مســیر بــه ســمت 

بونفایــر، بــا احتیــاط بــه ســمت راســت حرکــت کنیــد و از پلــه هــا رد شــوید تــا یــک demon satyr ببینیــد.

ایــن هــا مقــداری از نــوع معمولــی کــه نزدیــک Farron دیــده بودیــم قــوی تــر هســتند. اگــر وی را دنبــال کنیــد مــی رســید بــه بخشــی 
کــه دوتــا demon satyr دیگــر و یــک demon satyr mage هــم هســتند کــه ایــن آخــری مــی توانــد ابــری ســمی را احضــار کنــد کــه 
دامنــه اثــر باالیــی هــم دارد و زیــاد هــم طــول مــی کشــد و دیــد را هــم بــه صفــر مــی رســاند. اصــا خــوب نیســت کــه بخواهیــد ۴ 
تایــی را بــا هــم بکشــید بلکــه بهتــر اســت از سیســتم یکــی یکــی کشــیدن بــه ســمت خــود و عقــب رفتــن و مبــارزه کــردن اســتفاده 
نماییــد. از دومیــن ســت پلــه هــا نیــز بگذریــد و مســیر زیــر را بــه ســمت گوشــه ایــن بخــش ادامــه دهیــد. موجــودی کــه اینجــا مــی 
بینیــد یکــی از دو leaping demon satyr اســت کــه اینجــا هســتند و یــک حملــه خیلــی روی مــخ دارنــد کــه شــما را مــی گیرنــد و بایــد 
خیلــی مراقبشــان باشــید و فاصلــه را حفــظ کنیــد. بعــد از ایــن دو، اصــا بــا عجلــه بــه ســمت آیتمــی کــه بــرق مــی زنــد ندویــد زیــرا یــک 
fire slime بــاالی آن اســت کــه بایــد اول بــه او شــلیک کنیــد تــا بیافتــد و او را بکشــید و همیــن طــور یــک gargoyle ســمت راســت 
اســت کــه آن را نیــز از بیــن ببریــد. ایــن گارگویــل هــا از فواصــل خیلــی دور هــم گلولــه هــای آتشــین را بــه ســمت شــما تــف مــی 
کننــد و بهتــر اســت زود بدویــد نزدیکشــان و ایــن هــا را بکشــید. بعــد از کشــتن ایــن دشــمن آیتــم Ember کــه اینجاســت را برداریــد.

یــک گــودال، جلوتــر روی زمیــن اســت کــه نمــی توانیــم از آن رد شــویم، پــس مســیر را برگردیــد و بــه اتــاق اصلــی برویــد و حــاال مــی 
خواهیــم آن دو ســت پلــه هایــی کــه رد کردیــم را پاییــن برویــم و دیمــون هایــی کــه در زیــر پرســه مــی زننــد را از بیــن ببریــم. آن پلــه 
هایــی کــه نزدیــک satyr ۲ بــود امــن تــر اســت زیــرا فقــط بــا یکــی ار دیمــون هــا برخــورد مــی کنیــد و مــی توانیــد ۲ دیمــون را یکــی 
یکــی بکشــید. وقتــی هــر دو دیمــون را کشــتید مــی توانیــم ایــن بخــش را گشــت و گــذار کنیــم. اینجــا حواســتان باشــد کــه دو عــدد 
fire slime بــاالی ســرتان  هســتند و بعــد از درب نیــز یــک fire slime دیگــر روی ســقف بــاالی آیتــم درخشــنده در کمینتــان اســت 
کــه آن را بکشــید و Undead Bone Shard را بردارید. چندیــن مســیر مختلــف بــرای بیــرون رفتــن از ایــن منطقــه وجــود دارنــد. تونــل 
بــزرگ و طوالنــی کــه یــک آیتــم در انتهــای آن بــرق مــی زنــد، یــک گــودال بــزرگ دارد کــه پاییــن مــی افتیــد پــس فعــا بــی خیــال ایــن 
مســیر شــوید. دو مســیر دیگــر مــی مانــد. یکــی مــوازی تونــل و دیگــری در بخــش مقابــل آن. از انتهــای مســیر غیــر مــوازی تونــل، یــک 
صدایــی مــی شــنوید. آرام جلــو برویــد تــا یــک demon satyr dog بــه ســمتتان بیــاد و آن را بکشــید. در گوشــه ایــن راهــرو یــک دیــوار 
کاذب اســت کــه بــه آن ضربــه بزنیــد تــا یــک راه بــاز شــود بــه اتاقــی کــه در آن مــی بینیــد یــک Black Knight قدرتمنــد دارد چندیــن 

دشــمن را مــی کشــد.

ــد و کارش را  ــا او بجنگی ــر اســت ب ــون را کشــتید و بازت ــه دو دیم ــی ک ــب بکشــید و در جای ــر اســت او را عق ــا او بهت ــارزه ب ــرای مب ب
بســازید. او ممکــن اســت بخشــی از ســت Black Knight را بعــد از مــردن بیانــدازد. ســپس برگردیــد بــه اتاقــی کــه وی در آن بــود و 
Black Knight Sword را برداریــد. کا بدانیــد کــه در همــه عناویــن ســولز ســاح هــای BLACK KNIGHT یکــی از ۲-۳ ســاح برتــر 
و قدرتمنــد کل ســری هســتند. مســیر راهــرو را ادامــه دهیــد. دو demon dog satyr دیگــر و دو gargoyle در اتــاق بعــدی منتظرتــان 
هســتند کــه دخلشــان را بــا دقــت بیاوریــد. وقتــی بــه ســمت درب دیگــر ایــن اتــاق مــی رویــد یــک demon satyr mage مــی بینیــد و 
اگــر مقــداری معطــل کنیــد و صبــر کنیــد یــک demon satyr هــم مــی بینیــد کــه اگــر خیلــی نزدیــک بــه او بــه mage حملــه کنیــد وی 
نیــز وارد نبــرد مــی شــود پــس بهتــر اســت آن هــا را یکــی یکــی بــا عقــب بــردن بکشــید. در اتــاق بعــدی هــم در ســمت چــپ یــک 
demon satyr mage دیگــر وجــود دارد کــه آن را بکشــید. در هــر یــک از ســمت هــای ایــن اتــاق دو مســیر مــوازی هــم وجــود دارنــد و 
 Ember ســپردار در گوشــه مســیر ســمت چــپ وجــود دارد و یــک demon satyr یــک مســیر مرکــزی هــم بیــن ایــن دو قــرار دارد. یــک
هــم در انتهــای بخــش تونــل ماننــد و کوتــاه بعــد از مســیر مرکــزی. پلــه هایــی کــه بــه اتــاق بعــدی مــی رونــد در گوشــه مســیر راســت 

هســتند. از آنهــا بــاال برویــد و وارد شــوید تــا بونفایــر Old King’s Antechamber bonfire روشــن نماییــد.

در مســیر کنــار بونفایــر یــک دیمــون پرســه مــی زنــد کــه آن را بکشــید و دقیقــا مســیر مســتقیم را بــه ســمتی کــه آیتــم بــرق مــی 
زنــد ادامــه دهیــد ولــی حواســتان باشــد دقیقــا بعــد از ورودی اتاقــی کــه آیتــم در آن بــرق مــی زنــد دو دیمــون یکــی از چــپ و یکــی 
از راســت بــه شــما حملــه مــی کننــد کــه هــر دو را بکشــید و ســپس آیتــم Izalith Pyromancy Tome را برداریــد کــه بایــد آن را بــه 
Cornyx بدهیــد تــا اســپل هــای پایرومنســی بیشــتری برایتــان بــاز کنــد. حــاال از ورودی اتــاق بونفایــر، ایــن بــار مســیر ســمت راســت 
را از ورودی اتــاق بونفایــر دنبــال کنیــد و ســریعا یــک Crystal Lizard را بکشــید تــا Chaos Gem را بگیریــد. برگردیــد بــه اتــاق بونفایــر 
و در روبــروی بونفایــر و در گوشــه ایــن اتــاق بــه دیوارهــا ضربــه بزنیــد تــا یــک دیــوار کاذب از بیــن بــرود و یــک مســیر بــاز شــود. در ایــن 
مســیر بــاز شــده دو راه وجــود دارد کــه یکــی مســتقیم مــی رود و یکــی تقاطعــی در ســمت چــپ آن اســت. اگــر مســتقیم ایــن مســیر 
را برویــد پاییــن مــی افتیــد و بــه یکــی از بخــش هــای خیلــی اولیــه ایــن منطقــه بــر مــی گردیــد ولــی مســیر دیگــر کــه در تقاطــع ســمت 
چــپ آن اســت ارزش گشــتن را دارد. در ایــن راهــروی باریــک ۵ عــدد fire slime روی ســقف هســتند کــه بــا دقــت آن هــا را بیاندازیــد و 
بکشــید و در ادامــه مــی رســید بــه یــک آیتــم ارزشــمند کــه Estus Shard اســت. حتمــا فهمیدیــد کــه کجــا هســتیم؟ نــه؟ االن دقیقــا 
در بخــش دیگــر آن تونلــی هســتیم کــه قبــا آیتمــی در انتهایــش بــرق مــی زد ولــی یــک گــودال وســطش بــود و نمــی توانســتیم از 

آن رد شــویم و بــی خیالــش شــده بودیــم.

برگردیــد بــه اتــاق بونفایــر و حــاال مســیر دیگــر کــه گفتیــم بــه پاییــن مــی افتیــد را امتحــان کنیــد و بــه پاییــن بپریــد. اینجــا بایــد دوبــاره دو 
دیمــون را بکشــید اگــر در بونفایــر اســتراحت کــرده باشــید. حــاال بــه مســیر باریکــی کــه مــوازی تونــل اســت در پشــت پلــه هــا برویــد. 
یــک بخــش »مــوش دار« در پیــش اســت!! حواســتان بــه دیــوار ســمت راســت باشــد و قبــل از رســیدن بــه مــوش یــک راه باریــک در آن 
جــا مــی بینیــد. بپیچیــد بــه راســت و وارد شــوید و در ایــن جــا ۳ مــوش را بکشــید. بــه دیــواری کــه دقیقــا روبــروی ورودی اســت ضربــه 
بزنیــد تــا راه مخفــی بــاز شــود کــه شــما را از تونــل بیــرون مــی بــرد. بــه چــپ بپیچیــد و Quelana Pyromancy Tome را برداریــد کــه 
البتــه Cornyx ایــن را نمــی پذیــرد ولــی نگــه داریــد چــون بعــدا بــه درد میخــورد. پلــه هــای اینجــا بــه افتــادن و مــرگ مــی رســد پــس 
برگردیــد بــه اتاقــی کــه ۳ مــوش را کشــتید. بــه درب دیگــری کــه اینجاســت وارد شــوید و مراقــب مــوش در ســمت چپتــان باشــید و 
همچنیــن مراقــب یــک گــودال کوچــک روی زمیــن کــه پــرت مــی شــوید پاییــن. مســیر دیگــر مخالــف گــودال را دنبــال کنیــد و در انتهــای 
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تونــل مــوش غــول پیکــر را بکشــید. فعــا بــی خیــال پلــه هایــی کــه اینجــا هســتند شــوید. جلوتــر یــک النــه مــوش بــا ۶ مــوش اســت 
ولــی مهــم تــر از آن یــک دیــوار کاذب در ســمت چــپ اســت کــه یــک صنــدوق درون آن اســت و ۳ عــدد Large Titanite Shard را از آن 
جــا برداریــد. جالــب اینجاســت کــه دیــوار پشــت صنــدوق هــم دوبــاره کاذب اســت و بــه آن ضربــه بزنیــد تــا یــک راه دیگــر هــم بــاز شــود. 
از اینجــا یــک بخــش پاییــن تــر را مــی توانیــد ببینیــد کــه ۷ عــدد Basilik لعنتــی و روی مــخ در آنجــا هســتند. مــی توانیــد بــا تیرکمــان از 
اینجــا چندتایــی از آن هــا را بــا راحتــی بکشــید. برگردیــد بــه پلــه هایــی کــه بــی خیالــش شــدیم و پاییــن برویــد تــا بــه اتــاق ۷ باســیلیک 

برســید. یکــی یکــی آن هــا را بــه ســمت خــود بکشــید و همگــی را از پــای در آوریــد.

برگردیــد بــه بخــش پشــت صندوقــی کــه دیــوار کاذب بــود و بپریــد روی یــک بخــش پاییــن تــر و Izalith staff را برداریــد و دوبــاره بپریــد 
پاییــن بــه بخشــی کــه باســیلیک هــا را کشــتیم. ایــن بخــش را جســتجو کنیــد و Titanite Scale را برداریــد. مســیری کــه در اینجاســت 
مقــداری جلوتــر قبــل پلــه هــا دو شــاخه مــی شــود کــه یکــی مســیر پاییــن پلــه هــا و یکــی هــم بــاالی پلــه هــا اســت. مســیر پاییــن 
پلــه هــا توســط Knight Slayer Tsorig نگهبانــی مــی شــود کــه مــی توانیــد بــا دقــت و صبــر وی را بکشــید. مســیر بــاالی پلــه هــا 
بــه یــک پــل مــی رســد کــه آن طرفــش یــک Black Knight قــرار دارد کــه او را عقــب بکشــید و از پــای در آوریــد و مراقــب باشــید کــه 
درون lava نیافتیــد. بعــد از کشــتن او مــی توانیــد Soul of a Crestfallen Knight را برداریــد. مســیر بعــد از پــل را ادامــه دهیــد و بایــد 
از یــک مســیر نردبانــی خیلــی خیلــی طوالنــی بــاال برویــد. وقتــی بــاالی بــاال رســیدید بالیســتا دوبــاره شــروع بــه شــلیک مــی کنــد 
و بایــد در ایــن مســیر خیلــی دقــت کنیــد. بــه ســمت چــپ برویــد و مســیر را ادامــه دهیــد و در اینجــا ۳ عــدد دشــمن اســکلتی چــرخ 
دار وجــود دارنــد کــه بهتــر اســت یکــی یکــی آن هــا را بکشــید. مســیر را بــه ســمت چــپ ادامــه دهیــد و دو اســکلت بــر مــی خیزنــد 
ــا بتوانیــد یکــی  کــه بایــد آن هــا را بکشــید. بهتــر اســت بــه دیــوار ســمت چــپ بچســبید و آرام آرام کل ایــن مســیر را جلــو برویــد ت
یکــی دشــمنان را بــه ســمت خــود بکشــید، مخصوصــا دو عــدد shotel skeletal knight کــه جلوتــر هســتند و کار خیلــی آســانی بــرای 
کشتنشــان نداریــد مخصوصــا اگــر هــر دو بــا هــم بیاینــد کــه دیگــر خیلــی ســخت مــی شــود. وقتــی ایــن دو را کشــتید بــه بالیســتا 
مــی رســید کــه دیگــر اینجــا نمــی توانــد بــه شــما شــلیک کنــد. یــک دســتگیره در مرکــز آن اســت کــه بایــد بکشــید تــا آن را غیرفعــال 
کنیــد و از شــرش راحــت شــوید. بعــد از بالیســتا یــک ســری لبــه هــا پشــت ســر هــم قــرار دارنــد کــه پاییــن مــی رونــد و یکــی یکــی 
ــا بــه دریاچــه برســید و دیگــر خبــری از شــلیک هــای بالیســتا هــم نیســت. حــاال مــی  روی آن هــا بپریــد و مســیر را پاییــن برویــد ت
توانیــد راحــت تــر هــر جــای دریاچــه را مــی خواهیــد بگردیــد و مراقــب خرچنــگ هــای غــول پیکــر هــم باشــید. برگردیــد و در بونفایــر 

ورودی دریاچــه اســتراحت کنیــد.

High Lord Wolnir به سمت Catacombs of Carthus ادامه مسیر از

 Catacombs کارمــان کــم کــم دارد بــا ایــن ســرزمین لعنتــی اســکلت هــا تمــام مــی شــود. از بونفایــر دریاچــه با ســفر ســریع بــه بونفایــر
of Carthus برگردیــد. از راهــروی تــوپ غلتــان، دوبــاره پاییــن برویــد و ۳ مــوش را طبــق معمــول بکشــید و وارد راهــروی مســتقیم شــوید 
تــا بــه منطقــه ای برســید کــه پــل دارد و قبــا پــل آن را قطــع کردیــم تــا اســکلت هــا بیافتنــد و نتواننــد دنبالتــان بیاینــد. امــا حــاال بــا 
اســتراحت در بونفایــر پــل دوبــاره ســر جایــش برگشــته اســت و موضــوع هــم اینجاســت کــه ایــن بــار نمــی توانیــم بدویــم آن طــرف 
و پــل را قطــع کنیــم. زیــرا بایــد گفتگــوی خیلــی مهمــی بــا  Anri of Astora داشــته باشــیم کــه ایــن طــرف پــل اســت و اگــر بــه آن 
ســمت برویــم و پــل را قطــع کنیــم دیگــر خودمــان هــم نمــی توانیــم برگردیــم )البتــه یــک مســیر باریــک هســت کــه بتــوان برگشــت 
ولــی راهــی کــه مــی گویــم بهتــر اســت(، اینجــا در هــر حــال مجبوریــم کــه ســیل اســکلت هــای دیوانــه را بکشــیم و از پــس آنهــا بــر 

بیاییــم، البتــه کار خیلــی ســخت و طاقــت فرســایی هــم نیســت.

بهتــر اســت از جایــی کــه وارد ایــن منطقــه مــی شــویم کمــی جلــو برویــم و تــا اســکلت هــا برخاســتند زود بدویــد عقــب درون تونــل 
باریــک و در ایــن مســیر باریــک آن هــا نمــی تواننــد دورتــان را بگیرنــد و مــی توانیــد آن هــا را بــه صــورت پراکنــده و راحــت تــر بکشــید. بعد 
ــد، مســیر  ــل بروی ــد و روی پ ــه چــپ بپیچی ــه ب ــن ک ــه جــای ای ــر ب ــن منطقــه مــی شــوید اگ ــه وارد ای ــا، از بخشــی ک از کشــتن اینه
مســتقیم را برویــد و جلوتــر بعــد از پــل بــه چــپ برویــد، شــخصیت Anri of Astora را مــی بینیــد کــه مــی توانیــد و بهتــر اســت بگویــم 
ــا  ــر اســاس کاری کــه در مواجهــه ب ــا او صحبــت کنیــد. همــان طــور کــه در بخــش هــای قبلــی اشــاره کــرده بــودم در اینجــا ب بایــد ب
هــوراس انجــام داده ایــم و یــا ایــن کــه اصــا او را دیــده ایــم یــا نــه، چنــد گزینــه در حــرف زدن وجــود دارد کــه شــامل مــوارد زیــر هســتند:

• 	 Anri of Astora اصــال ســراغ صحبــت بــا High Lord Wolnir را زنــده بگذاریــد و قبــل از مبــارزه بــا بــاس Horace
 Catacombs of در Anri of Astora شــخصیت ،High Lord Wolnir ــت بعــد از شکســت دادن بــاس ــن حال ــد. در ای نروی
Carthus خواهــد مــرد. ایــن بدتریــن حالــت اســت و خــط داســتانی هــر دو شــخصیت Horace و Anri of Astora تمــام مــی 

شــود و هیــچ آیتــم خاصــی هــم نمــی گیریــد و شــرایط دســتیابی بــه پایــان ســوم کال از بیــن مــی رود.

• Horace را زنــده بگذاریــد ولــی قبــل از مبــارزه بــا بــاس High Lord Wolnir بــا Anri of Astora صحبــت کنیــد. در 	
ایــن حالــت Anri of Astora منطقــه Catacombs را تــرک مــی کنــد و داســتان دو شــخصیت ادامــه مــی یابــد ولــی بــه جــای 
آن، شــخصیت خیلــی خیلــی مهــم Yuria دیگــر فایرلینــک شــراین را تــرک مــی کنــد و شــرایط دســتیابی بــه پایــان ســوم 

کال از بیــن مــی رود.

• Horace را بکشــید و قبــل از مبــارزه بــا بــاس High Lord Wolnir بــا Anri of Astora صحبــت کنیــد. در ایــن حالــت 	
Anri of Astora بــه شــما حلقــه Ring of the Evil Eye را مــی دهــد و منطقــه Catacombs را تــرک مــی کنــد و داســتان 
دو شــخصیت ادامــه مــی یابــد و همچنیــن شــرایط دســتیابی بــه پایــان ســوم نیــز وجــود دارد. الزم بــه ذکــر اســت که حلقــه 
Ring of the Evil Eye باعــث مــی شــود تــا از هــر دشــمنی کــه شکســت مــی دهیــد  +HP ۳۰ دریافــت نماییــد کــه البتــه 
۳ ورژن مختلــف قــوی تــر نیــز دارد و لــول ۱ ایــن حلقــه +HP ۳۳، لــول ۲ ایــن حلقــه +HP ۳۵ و لــول ۳ ایــن حلقــه +HP ۳۷ را 

در ازای کشــتن هــر دشــمن بــه شــما مــی دهــد.

خــب دیگــر حــاال بعــد از صحبــت بــا آنــری برویــد و از روی پــل رد شــوید و مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد تــا بــه دربــی برســید و آن را 
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بــاز کــرده و وارد یــک اتــاق شــوید بــا کلــی آیتــم شکســتنی و کــوزه و .. کــه هیــچ کــدام هیــچ آیتمــی ندارنــد و کا ایــن اتــاق را بیهــوده 
نگردیــد زیــرا چیــزی در آن نیســت بــه غیــر از آیتــم اصلــی در وســط اتــاق کــه بــاس فایــت را فعــال مــی کنــد، پــس ایــن کار را انجــام 

دهیــد تــا بــاس فایــت High Lord Wolnir آغــاز شــود.

High Lord Wolnir مبارزه با

High Lord Wolnir بــاس فایتــی اســت کــه مــی توانــد ســخت باشــد، ولــی اگــر بــه راه و روش مبــارزه بــا وی اشــراف داشــته باشــید 
و بدانیــد کــه چــه کاری انجــام مــی دهیــد، خیلــی از »بســیار دشــوار و چالــش برانگیــز بــودن« فاصلــه دارد! ایــن مبــارزه بــرای شــخصیت 
هــای بــر پایــه مبــارزات نزدیــک بــا قــدرت ضربــه بــاال خیلــی راحــت تــر خواهــد بــود. اگــر شــخصیت دورزن یــا بــر اســاس جــادو داریــد، 

کلــی عامــت احضــار و کمــک بــرای ایــن بــاس وجــود دارد کــه مــی توانیــد از آن هــا کمــک بگیریــد.

مبــارزه در یــک بخــش تاریــک مثــل یــک تونــل انجــام مــی پذیــرد و ایــن بــاس تقریبــا تمامــی تونــل را گرفتــه اســت و روبــروی شماســت 
و شــما بایــد بایــد بــا جلــو و عقــب رفتــن و چــپ و راســت رفتــن و نزدیــک و دور شــدن از او مبــارزه را پیــش ببریــد. اگــر زیــاد بــه کنــاره 
هــای ایــن بخــش برویــد و دور شــوید بافاصلــه کشــته مــی شــوید کــه ایــن بــه خاطــر قــدرت Abyss اســت و یــا حتــی ممکــن اســت 
پــرت شــوید پایین. ایــن مبــارزه را بایــد هــر چقــدر ســریع تــر مــی توانیــد تمــام کنیــد و هــر چــه بیشــتر طــول بکشــد کار ســخت تــر 
مــی شــود. زیــرا بــاس هــی جلــو مــی آیــد و اگــر شــما بــه آخــر منطقــه برســید و دیگــر جایــی بــرای عقــب رفتــن نداشــته باشــید نمــی 
توانیــد از حمــات وی جاخالــی دهیــد. بایــد تــا مــی توانیــد قــدرت ضربــات نزدیکتــان را بــاال ببریــد، پــس بهتریــن ســاحتان را برداریــد و 
مــدام هــم آمــاده باشــید کــه وقــت ضربــه زدن بــه حالــت دودســتی ســوئیچ کنیــد و دوبــاره تغییــر حالــت دهیــد. شــما بایــد دســتبند 
هــای High Lord را بشــکنید کــه در دســت راســتش دو تــا و در دســت چپــش یکــی قــرار دارد و شکشســتن هــر کــدام تقریبــا یــک 

ســوم خــط ســامتی بــاس را مــی بــرد.

استراتژی کلی نبرد:

وقتــی نبــرد آغــاز مــی شــود بایســتید تــا بــاس جلــو بیایــد و دســت هایــش از حرکــت بایســتند. ســریع بــه ســمت مــچ دســت راســتش 
برویــد و بــه صــورت دو دســتی شــروع بــه زدن ضربــات ســنگین کنیــد. قــدرت شــخصیت مــن بــه حــدی رســیده بــود کــه یــا دو ضربــه 
دســتبندهای ایــن بــاس مــی شکســت و کل ایــن نبــرد بــرای مــن حــدودا کمتــر از یــک دقیقــه بــه پایــان مــی رســید، پــس مــی بینیــد 
کــه قــدرت بــاالی ضربــات نزدیــک چقــدر اهمیــت دارد. وقتــی او دوبــاره دســت هایــش را حرکــت مــی دهــد و ضربــه مــی زنــد بــه عقــب 
غلــت بزنیــد و جاخالــی دهیــد. رونــد را تکــرار کنیــد تــا دو دســتبند دســت راســت بــاس بشــکنند. حــاال بایــد بــه ســمت مــچ چــپ برویــم.

وقتــی High Lord ضربــه مــی زنــد بهتــر اســت بــا جاخالــی دادن و غلــت زدن فــرار کنیــد امــا اگــر بــا ایــن موضــوع مشــکل داریــد یــک 
ســپر خــوب و خــط قــدرت بدنــی بــاال مــی تواننــد از شــما در برابــر ضرباتــش محافظــت کننــد. دقــت کنیــد کــه در ایــن نبــرد هرگــز روی 
هــدف قفــل نکنیــد چــون خیلــی ضربــه زدن بــه دســتبندها ســخت مــی شــود.  خیلــی هــم مراقــب باشــید کــه بیبــش از حــد بــه بــاس 
نزدیــک نشــوید و در واقــع زیــر او نرویــد!! زیــرا اگــر حرکــت کنــد مــی توانــد بــا قفســه و دنــده هایــش در جــا شــما را بکشــد. مقــداری 
کــه از مبــارزه بگــذرد، اســکلت هــای لعنتــی و از آن بدتــر اســکلت هــای چــرخ دار هــم یکــی یکــی شــروع بــه بلنــد شــدن مــی کننــد 
و بــه نبــرد اضافــه مــی شــوند. البتــه اگــر زرنــگ باشــید و درســت از ضربــات بــاس جاخالــی دهیــد معمــوال ضربــات دســت بــاس همــه 
ایــن هــا را یــک جــا از بیــن مــی بــرد. بــه هــر شــکل مراقــب باشــید کــه وقتــی داریــد بــه دســتبندها ضربــه مــی زنیــد ایــن اســکلت هــا 
روی ســرتان نریزنــد. نزدیــک بــه انتهــای نبــرد، High Lord مــی توانــد یــک شمشــیر هــم احضــار کنــد کــه ضرباتــش را مرگبــار تــر مــی 
کنــد. او یــک حملــه جادویــی هــم دارد امــا ایــن حملــه خیلــی طــول مــی کشــد و کنــد اســت و مــی توانیــد بــا رفتــن بــه ســمت دیــوار 

و کنــار رفتــن از مســیر آن بــه راحتــی جاخالــی دهیــد.

مهــم تریــن خطــری کــه بایــد در ایــن نبــرد مراقبــش باشــید وقتــی اســت کــه Wolnir حملــه ای ماننــد »بــاال آوردن« انجــام مــی دهــد 
و مــاده Abyss را در جلــوی خــود پخــش مــی کنــد کــه مــی توانــد آســیب خیلــی شــدیدی بــه شــما بزنــد. گاهــا مــی توانیــد بــا قــرار 
گرفتــن در زیــر دســت هــای او از آن هــا بــه عنــوان ســپر بــرای ایــن حملــه اســتفاده کنیــد امــا بهتریــن کار ایــن اســت کــه وقــت ایــن 
حملــه تــا مــی توانیــد عقــب برویــد و دور شــوید. حتــی مــی توانیــد وقتــی دارد ایــن حملــه را انجــام مــی دهــد بدویــد و بــه ســمت 
دســتهایش برویــد و از آن جــا کــه هنــگام ایــن حملــه، دســت هایــش ثابــت اســت ضربــات دودســتی قدرتمنــدی بــه دســتبندش وارد 
 Soul of High Lord نماییــد و یــا ایــن کــه از دور بــا جــادو و.. بــه آن هــا ضربــه بزنیــد. زمانــی کــه ایــن بــاس را شکســت دادیــد آیتــم

Wolnir را دریافــت مــی کنیــد. ســپس در اینجــا بونفایــر High Lord Wolnir bonfire را روشــن نماییــد.

ایــن منطقــه را مقــداری بگردیــد تــا Grave Warden Pyromancy Tome را نیــز بیابیــد. البتــه فعــا اســتفاده ای نــدارد زیــرا Cornyx آن 
را نمــی پذیــرد ولــی بعــدا بــه کار مــی آیــد. برگردیــد بــه فایرلینــک شــراین و بــا همــه شــخصیت هــا یــک بــار صحبــت کنیــد و ارتقــا و 
.. انجــام دهیــد تــا مســیر را ادامــه دهیــم. حــاال وقــت ســفر بــه یــک منطقــه بــی نهایــت زیبــا و بــی نظیــر اســت کــه همــه مــا وقتــی 
اولیــن بــار وارد آن مــی شــویم و دورنمــا را مــی بینیــم، قطعــا بارهــا اســکرین شــات خواهیــم گرفــت و قــدرت طراحــی شــاهکار ایــن 
 Irithyll of the Boreal اســت. حــاال قصــد داریــم تــا مســیر Irithyll of the Boreal Valley بــازی را تحســین خواهیــم کــرد. صحبــت از

Valley بــه ســمت Central Irithyll را دنبــال نمایــیم.

Irithyll of the Boreal Valley to Central Irithyll مسیر 

Irithyll  شهریســت در Boreal Valley کــه بــرای دسترســی بــه آن بایــد اوال بــاس Deacons of the Deep را شکســت داده 
باشــید تــا عروســک را گرفتــه باشــید و ســپس بایــد High Lord Wolnir را نیــز شکســت داده باشــید. حــاال بــه ســمت درب نزدیــک 
بونفایــر High Lord Wolnir برویــد و آن را بــاز کنیــد تــا بــا یــک نمــای خیــره کننــده و بــی نظیــر روبــرو شــوید. مســیر پلــه هــا را دنبــال 
کنیــد و Irithyll of the Boreal Valley bonfire را روشــن نماییــد. اکنــون مــی توانیــم بگوییــم دقیقــا در نقطــه وســط بــازی هســتیم و از 
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ایــن بخــش بــه بعــد مقــداری درجــه ســختی بــازی بــاال مــی رود. قبــل از ادامــه مســیر مــی توانیــد ســری بــه فایرلینــک شــراین هــم 
بزنیــد زیــرا شــخصیت Greirat اکنــون آمــاده رفتــن بــه ســفری دیگــر اســت. بــرای اطــاع از مســیر ماموریــت Greirat و خــط داســتانی 
مهــم و جــذاب وی رونــد ماموریــت ایــن شــخصیت و ایــن کــه بایــد چــه کارهایــی انجــام دهیــد تــا خــط داســتانی او ادامــه پیــدا کنــد را 
در انتهــای راهنمــا بخوانیــد تــا متوجــه شــوید کــه مثــا وقتــی اکنــون مــی گوییــم بــه فایرلینــک شــراین برویــد و Greirat امــاده ســفری 

دیگــر اســت، دقیقــا بایــد چــه کارهایــی انجــام دهیــد.

روی پــل بزرگــی کــه جلوتــر بعــد از بونفایــر مــی بینیــد یــک مینــی بــاس و یــک دشــمن مخــوف کــه طراحــی شــاهکاری دارد انتظارتــان 
را مــی کشــد. وقتــی تــا وســط هــای پــل برویــد از پشــت ســرتان Sulyvahn’s Beast مــی پــرد پاییــن و بایــد بــا او نبــرد کنیــد. ایــن 
مبــارزه ســختی اســت زیــرا ایــن دشــمن خیلــی قــوی اســت و هــر ضربــه اش آســیب خیلــی زیــادی وارد مــی کنــد و اگــر هــم بــه 
کنــار و پشــت او برویــد بافاصلــه مــی چرخــد و روبرویتــان قــرار مــی گیــرد. فقــط وقتــی کــه وی مثــا مشــغول آمــاده کــردن حملــه 
Lightning خــود اســت و مقــداری زمــان بــه شــما مــی دهــد، بایــد نزدیکــش برویــد و بــه او حملــه کنیــد وگرنــه در ســایر مواقــع بایــد 

قــدرت بدنــی خــود را صــرف دفــاع یــا جاخالــی دادن از حمــات پشــت ســر هــم و وحشــیانه او کنیــد.

تــازه دفــاع هــم چنــدان فایــده ای نــدارد و بهتــر اســت کا بــر روی جاخالــی دادن و غلــت زدن تمرکــز نماییــد. البتــه ایــن را هــم بدانیــد 
کــه اکنــون کــه عروســک را داریــد مــی توانیــد اصــا بدویــد آن طــرف پــل و فــرار کنیــد و از درون بخــش شــبیه مــه کــه بــرای مبــارزه 
 Sulyvahn’s در آن طــرف پــل ایجــاد شــده اســت رد شــوید! وقتــی هــم کــه رد شــدید بعــد از مــدت کوتاهــی Sulyvahn’s Beast بــا
Beast هــم ناپدیــد مــی شــود ولــی خــب مــی توانیــد دوبــاره بــرای مبــارزه بــا او برگردیــد. بــه شــما پیشــنهاد مــی کنــم بــا فــرار کــردن 
خودتــان را کوچــک نکنیــد زیــرا شــما در حــال بــازی کــردن ســولز هســتید و یــک ســولز بــاز فــرار نمــی کنــد و هــر بــاس و مینــی باســی 

را مــی کشــد.

بــه هــر شــکل بعــد از شکســت Sulyvahn’s Beast یــا فــرار از دســت او، از نزدیــک انتهــای پــل soul را برداریــد. اگــر اکنــون دوبــاره بــه 
وســط پــل برگردیــد و بــازی را ریلــود کنیــد، مــی توانیــد عامــت احضــار Sirris را ببینیــد و بــه دنیــای او برویــد و خــط داســتانی وی را 
ادامــه دهیــد. Sirris شــخصیت بســیار مهــم و حساســی در بــازی اســت کــه خیلــی زود و بــا کوچکتریــن اشــتباهی یــا دیگــر بــرای 
همیشــه مــی رود و یــا دشــمنتان مــی شــود. بنابــر ایــن  خــط داســتانی و رونــد ایــن شــخصیت را در انتهــای راهنمــا بخوانیــد تــا بدانیــد 

کــه دقیقــا بایــد چــه کاری در رابطــه بــا وی انجــام دهیــد تــا خــط داســتانی اش تکمیــل گــردد.

حــاال در قســمت بعــد از پــل و دور فــواره ای کــه در وســط مــی بینیــد، بگردیــد تــا آیتــم هــای Soul of a Nameless Soldier، یــک عــدد 
Rime�Blue Moss Clump و بــک Soul of a Weary Warrior را برداریــد. ســپس بونفایــر Central Irithyll bonfire را در اینجــا روشــن 

. کنید

Church of Yorshka به سمت Central Irithyll از

دارک ســولز واقعــی دارد شــروع مــی شــود!! نفــس عمیــق بکشــید! از بونفایــر بــه تنهــا مســیری کــه وجــود دارد رفتــه و از چنــد پلــه 
بــاال برویــد. از روح هــای قــد بلنــد و بســیار محــو کــه بــه ســمتتان مــی آینــد نترســید زیــرا اینهــا کاری بــه شــما ندارنــد و مــی رونــد. 
چیــزی کــه بایــد از آن بترســید دشــمنان ســفید پوشــی کــه جلوتــر وجــود دارنــد، هســتند )البتــه تــرس بــرای مــا وجــود نــدارد!(. ایــن 
دشــمنان، Pontiff Knight هــا هســتند کــه بســیار خطرناکنــد. آن هــا ناگهــان بــه ســرعت مــی تواننــد بــه ســمت شــما حملــه کننــد. 
حمــات آن هــا معمــوال شــامل یــک حملــه کنــد در ابتداســت کــه جاخالــی دادن از آن راحــت اســت و ســپس یــک ضربــه دوم کــه فــرار 
کــردن از آن خیلــی ســخت اســت و اگــر بــه شــما برخــورد کنــد مقــدار زیــادی از ســامتی را از بیــن مــی بــرد و بــه نوعــی در آن گیــر 

مــی کنیــد!

ــه شــان کار خیلــی دشــواری اســت. اگــر اینهــا  ــن خــراب کــردن حمل ــد و بنابرای ــی دارن ــن شــوالیه هــا poise خیلــی خیلــی باالی ای
مقاومــت شــما را بشــکنند و قــدرت بدنیتــان تمــام شــود و شــما را stagger کننــد، آن وقــت اســت کــه اســیر یــک کمبــوی بســیار 
ســریع و مرگبــار از آن هــا مــی شــوید کــه پشــت ســر هــم ضربــات مرگبــار را بــه شــما وارد مــی کننــد. اگــر هــم از دور بخواهیــد بــه 
آن هــا حملــه کنیــد، ایــن لعنتــی هــا جــواب بدتــری مــی دهنــد و یــک ســری شــلیک هــای dark انجــام مــی دهنــد کــه تــازه دنبــال 
شــما هــم مــی آیــد و بــه جــای فرصــت بــرای ضربــه زدن از راه دور بــه آن هــا، بیشــتر بایــد از حمــات از راه دور آن هــا فــرار کنیــد! بهتــر 
اســت ایــن طــور بگویــم کــه بــا هــر یــک از شــوالیه هــا مثــل یــک NPC خــاص مبــارزه کنیــد و بســیار بــا دقــت و تمرکــز باشــید. وقتــی 
اولیــن شــوالیه را روی پلــه هــا کشــتید، از ســمت چــپ پلــه هــا Soul of a Weary Warrior  را برداریــد. ســپس دومیــن شــوالیه را نیــز 

بکشــید. مســیر کنــاری باریــک ســمت چــپ کــه از آن ســر و صــدا مــی ایــد را بــی خیــال شــوید زیــرا دروازه بســته اســت.

کمــی جلوتــر یــک شــوالیه دیگــر از چنــد پلــه کوچــک کــه ســمت راســت هســتند ناگهــان بــه شــما حملــه مــی کنــد کــه مراقــب باشــید 
ــد و مســیر  ــد. برگردی ــود، Large Titanite Shard را برداری ــا ب ــه او روی آنه ــی ک ــه های ــای پل ــد و ســپس از انته ــای در آوری و او را از پ
مســتقیم اصلــی را ادامــه دهیــد. از پلــه هایــی کــه مــی بینیــد بــه یــک بخــش »میــدان ماننــد بــا فــواره« مــی رســند بــاال برویــد ولــی 
در حــدود وســط آنهــا بایســتید و دیگــر بــاال نرویــد. از اینجــا مــی توانیــد ۲ عــدد Irithyllian slave را ببینیــد. اینهــا دشــمنان معمولــی و 
ضعیــف ایــن منطقــه هســتند و اصــا قابــل مقایســه بــا شــوالیه هــا نیســتند. البتــه اگــر بگذاریــد بــه شــما ضربــه بزننــد آســیب نســبتا 
زیــادی مــی بینیــد و معمــوال هــم دچــار frostbite مــی شــوید ولــی خــب مــی توانیــد خیلــی زودتــر از ایــن حــرف هــا ایــن دشــمنان را 
بکشــید. اینجا اگــر کامــا از پلــه هــا بــاال برویــد و وارد یــک بخــش بــاز و بــزرگ دایــره ماننــد کــه فــواره وســطش اســت، شــوید، ۳ عــدد 
از ایــن بــرده هــا و یــک دشــمن سرســخت دیگــر کــه بــه آن bishop مــی گوییــم همزمــان بــه شــما ممکــن اســت حملــه کننــد و کارتــان 
را خیلــی ســخت نماینــد. پــس بهتــر اســت کــه ایــن بــرده هــا را یکــی یکــی بــه ســمت خــود و روی پلــه هــا بکشــید و برویــد عقــب 
تــر و آن هــا را از پــای در آوریــد. ۳ تــای دیگــر از ایــن بــرده هــا نیــز دورتــر از ایــن گروهــی کــه کشــتید وجــود دارنــد کــه بعــدا مــی اینــد.

bishop بــه طــرز شــدیدی دشــوار و آزار دهنــده اســت. زیــرا اوال از خیلــی فاصلــه دور شــما را مــی بینــد و دامنــه حماتــش هــم انــدازه 
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دامنــه دیــدش اســت و یــک خــط طوالنــی و قدرتمنــد از آتــش را بــه ســمت شــما مــی فرســتد کــه دنبالتــان هــم مــی آیــد و خیلــی 
ــر پــای شــما آتــش ظاهــر مــی کنــد  ــا از زی ــازه از خیلــی موانــع و دیوارهــا و .. هــم رد مــی شــود!!( و ی فــرار از آن ســخت اســت )ت
کــه بایــد بــا ســریعا غلــت زدن و جاخالــی دادن از اینهــا فــرار کنیــد. بهتریــن راه مبــارزه بــا اینهــا، از نزدیــک اســت. وقتــی همــه ایــن 
دشــمنان و بیشــاپ و .. را کشــتید، از دور فــواره وســط ایــن بخــش، Budding Green Blossom و Soul of a Nameless Traveller را 
برداریــد. تنهــا مســیر موجــود همــان ســمت چــپ اســت کــه بیشــاپ و بــرده هــا از آنجــا آمدنــد. مقــداری جلوتــر در ایــن مســیر مراقــب 
یــک ببشــاپ دیگــر کــه در ســمت راســت شــما بــاالی یــک پلتفــرم قــرار دارد نیــز باشــید. او وقتــی بخواهیــد کــه آیتــم ســمت چــپ 
ایــن بخــش کــه دو عــدد Rime-Blue Moss Clump هســتند را برداریــد، بــه شــما حملــه مــی کنــد بــا همــان حمــات لعنتــی آتشــینش.

ــاره بــه خیابــان صــاف رســیدید، همینجــا بایســتید زیــرا دو عــدد شــوالیه بــه ســمت  وقتــی از ایــن مســیر شــیبدار بــاال رفتیــد و دوب
شــما مــی آینــد. البتــه مــی توانیــد قبــل از رســیدن ایــن دو خیلــی زود بپیچیــد بــه راســت و در مســیر باریــک بالکنــی کــه بــه بیشــاپ 
دومــی مــی رســد و از روی آن بــه شــما حملــه مــی کــرد، وی را از پــای در آوریــد. ســپس بــا دقــت و تمرکــز دو عــدد شــوالیه را از پــای 
در آوریــد کــه ممکــن اســت دوتایــی بــا هــم بــه شــما حملــه کننــد و کار ســختی داریــد. وقتــی ایــن دو را کشــتید، از مســیر ســمت 
راســت جایــی کــه ایــن دو دشــمن را دیدیــم و در بــاالی بخــش شــیبداری کــه از آن آمدیــم، مــی توانیــد Large Titanite Shard را 
 Twinkling ــاال مــی رود، بــه یــک کریســتال لیــزارد میرســد کــه ــه ب ــان قــرار دارد و کمــی ب بردارید. بخشــی کــه در طــرف دیگــر خیاب
Titanite بــه همــراه دارد. حــاال بخــش نیــم دایــره ای کــه در ایــن قســمت مــی بینیــد را بــه جهــت عقربــه هــای ســاعت دنبــال کنیــد و 
در انتهــای ایــن مســیر بــه دیــوار ضربــه بزنیــد تــا راهــی بــاز شــود کــه چنــد پلــه دارد و بــه پاییــن مــی رود و یــک Pontiff Knight در پاییــن 
منتظــر شماســت. بعــد از کشــتن او مــی توانیــد Large Titanite Shard را بردارید. حــاال از پلــه هــای دیگــری کــه در ایــن بخــش وجــود 
دارد پاییــن برویــد و یــک Evangelist را کــه مســئول همــه آن ســرو صداهایــی اســت کــه قبــا گفتیــم بــه حسابشــان مــی رســیم از 
پــای در آوریــد. بــا کشــتن او معجــزه Dorhys Gnawing را مــی گیریــد و یــک Witchtree Branch را نیــز از ایــن بخــش برداریــد و دروازه 

آهنــی را بــاز کنیــد تــا مبانبــری بــه مســیر اصلــی خیابــان در جایــی کــه ایــن بخــش را شــروع کردیــم بــاز شــود.

حــاال برگردیــد بــه خیابــان اصلــی از جایــی کــه بــه دیــوار ضربــه زدیــم برگردیــد پاییــن و بــه محــل اولیــه برگردیــد و مســیر اصلــی را دنبــال 
کنیــد کــه بــه یــک ۳ راهــی مــی رســد. روبــرو یــک مســیر بــا ســقف طــاق ماننــد اســت کــه دو Pontiff Knight و یــک بیشــاپ در آن 
مــی بینیــد کــه فعــا حرکتــی نمــی کننــد. یــک مســیر کوچــک در ســمت راســت خیابــان مــی بینیــد و یــک مســیر بزرگتــر در ســمت 
چپتــان. ایــن ۳ راهــی را بــه خاطــر داشــته باشــید. ابتــدا بــه راســت برویــد و در ادامــه آن Large Titanite Shard را برداریــد. ســپس 
برگردیــد و مســیر چــپ را برویــد. در پاییــن چنــد پلــه زیــر درخــت Large Titanite Shard را برداریــد و ســپس از پلــه هــا بــاال برویــد و 

مســیر را مســتقیم ادامــه دهیــد تــا وارد یــک بخــش کلیســا شــوید و بونفایــر Church of Yorshka bonfire را روشــن نماییــد.

اکنــون اگــر بــا ایــن راهنمــا پیــش آمــده باشــید، شــخصیت Anri of Astora را در ایــن اتــاق نزدیــک بونفایــر دیــده ایــد. خــط داســتانی 
ایــن شــخصیت نــه تنهــا بــرای خــود وی بلکــه بــرای برخــی از دیگــر شــخصیت هــا مثــل Yuria of Londorو از آن مهــم تــر دســتیابی 
بــه پایــان ســوم بــازی نیــز خیلــی اهمیــت دارد و در واقــع ایــن بخــش بــازی شــاید مهــم تریــن نقطــه تقاطــع خــط داســتانی شــخصیت 
 Yuria و گرفتــن یــک تروفــی خــاص و دســتیابی بــه پایــان بــازی اســت و بنابرایــن خوانــدن کامــل خــط داســتانی Yuria و Anri هــای
کــه کامــا تمــام ایــن مــوارد گفتــه شــده را پوشــش مــی دهــد بســیار اهمیــت دارد تــا بــر اســاس آن خودتــان تصمیــم بگیریــد کــه چــه 

کار کنیــد و بدانیــد کــه چطــور بایــد پایــان ســوم را رقــم بزنیــد. 

بعــد از تصمیــم گیــری در بــاره ایــن کــه چــه کاری در مــورد آنــری و قاتــل حاضــر در اتــاق و.. انجــام دهیــد، از همــان مســیری کــه وارد 
کلیســا شــدید بیــرون برویــد و ســمت چپتــان راهــی هســت کــه بــه دور آن ســاختمان و پلــه هایــی کــه در آنجــا ۳ دشــمن هســتند 
ــن  ــدون ای ــد Soul of a Weary Warrior را ب ــی توانی ــد م ــی ســر و صــدا بروی ــر آرام و ب ــی رود. اگ ــم م ــان گفتی ــل برایت و قســمت قب
کــه بیشــاپی کــه دقیقــا زیــر ایــن بخــش قــرار دارد متوجــه شــود برداریــد. ایــن بیبشــاپ هــم از یــک Soul of a Weary Warrior دیگــر 
محافظــت مــی کنــد و مــی توانیــد بپریــد پاییــن و او را هــم بکشــید و آیتــم را برداریــد، ولــی مراقــب باشــید کــه بــه اتــاق کنــاری کــه 
پلــه هــای بــزرگ و ۳ دشــمن آنجــا هســتند مبــارزه را نکشــانید زیــرا همیــن مانــده اســت کــه بخواهیــد بــا ۴ دشــمن لعنتــی و مرگبــار 

بــا هــم مبــارزه کنیــد و قطعــا کارتــان ســاخته اســت!

ــر داشــته باشــید و آرام باشــید،  ــرا از آن ســمت قفــل اســت. اگــر صب ــال شــوید زی دروازه ای کــه نزدیــک بیشــاپ اســت را بــی خی
ــا از آن هــا از آن جــا خــارج  اتاقــی کــه در آن یــک ببشــاپ و Pontiff Knight ۲ و چندیــن پلــه هســتند خلــوت مــی شــود و یکــی دوت
مــی شــوند و بــه گشــت زنــی در خیابــان مــی رونــد و فقــط یــک Pontiff Knight مــی مانــد کــه بکشــید و از پلــه هــا بــاال برویــد و در 
جلــوی محــراب ایــن بخــش، Lightning Gem را برداریــد. دیــوار وســطی کــه دقیقــا در بخــش روبــروی جایــی کــه از آن وارد ایــن بخــش 
شــدید قــرار دارد، کاذب اســت و بــه آن ضربــه بزنیــد تــا از بیــن بــرود و Magic Clutch Ring را برداریــد. تقریبــا دیگــر کاری نمانــده اســت. 
برگردیــد بــه کلیســا و حــاال از بونفایــر کلیســا مســیر دیگــری کــه وجــود دارد و تنهــا مســیری اســت کــه مــی تــوان آن را دنبــال کــرد، 

ادامــه مــی دهیــم.

• 	Distant Manor به سمت Church of Yorshka مسیر

در کلیســا پلــه هایــی کــه بــاال مــی رونــد بــه جایــی نمــی رســند پــس الکــی از آنهــا بــاال نرویــد و مســیر دیگــر کــه از چنــد پلــه پاییــن 
ــرو برویــد و مراقــب باشــید  ــاز مــی شــوید. آرام بــه ســمت لبــه صخــره روب مــی رود را دنبــال کنیــد و وارد یــک بخــش آزاد و محیــط ب
کــه اینجــا دو slave هســتند کــه فقــط بــه صــورت یــک ابــر و بخــار دیــده مــی شــوند و ناگهــان کنارتــان ظاهــر مــی شــوند. یکــی کنــار 
مقبــره ای اســت کــه بیــن شــما و آیتــم درخشــان لــب صخــره قــرار دارد و دیگــری وقتــی بــه آیتــم نزدیــک شــوید از ســمت راســت بــه 
شــما حملــه مــی کنــد. آن هــا را بکشــید و Fading Soul را برداریــد. درایــن بخــش یــک Fading Soul دیگــر نیــز وجــود دارد ولــی اول 
بایــد یــک corvian چشــم قرمــز کــه قــوی تــر و دارای خــط ســامتی بیشــتر از نــوع معمولــی آنهاســت، از پــای در آوریــد. ســپس مــی 
توانیــد Homeward Bone و از پشــت مقبــره بــزرگ ایــن بخــش، Undead Bone Shard را برداریــد. همچنیــن در اینجــا ممکــن اســت 
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کــه یــک شــخصیت غیــر قابــل بــازی بــه شــما حملــه کنــد.

حــاال برگردیــد نزدیــک کلیســا و جایــی کــه از آن وارد ایــن محیــط بــاز شــدیم. اگــر دقــت کنیــد در ســمت چــپ جایــی کــه از کلیســا وارد 
ایــن محیــط آزاد شــدیم یــک راه باریــک وجــود دارد کــه تنهــا راهــی اســت کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد و بایــد آن را ادامــه دهیــم. 
مســیر را دنبــال کنیــد و از پلــه هــا پاییــن برویــد. پاییــن پلــه هــا بایســتید. دقیقــا جلوتــر یــک دشــمن نامرئــی وجــود دارد کــه جالــب 
 Rusted Gold Coin اســت مــی توانیــد چشــم هایــش را ببینیــد! در گوشــه ســمت چــپ ایــن بخــش نیــز ۳ ســگ قــرار دارنــد کــه از یــک
و چنــد Kukri محافظــت مــی کننــد. ایــن دشــمنان را بــا دقــت از پــای در آوریــد. مســیر را ادامــه دهیــد و از چنــد پلــه دیگــر پاییــن برویــد. 
اینجــا خیلــی خیلــی تاریــک اســت و ایــن اتــاق پــر اســت از دشــمنان نامرئــی کــه اگــر ایــن قــدر احمــق نبودنــد، قطعــا ایــن اتــاق تبدیــل 
بــه یکــی از کابــوس هــای بــازی مــی شــد!! اکثــر ایــن هــا حتــی وقتــی تیــر هــم بهشــان بزنیــد بــاز هــم نمــی تواننــد شــما را پیــدا کنند! 
بهتــر اســت کــه از همیــن بــاال آن هــا را بــا تیــر یــا جادوهــای بــا دامنــه اثــر بــاال از بیــن ببریــد. دقــت کنیــد کــه تعدادشــان خیلــی خیلــی 
زیــاد اســت و ســعی کنیــد هــر چشــمی کــه در ایــن اتــاق مــی بینیــد را از بیــن ببریــد تــا وقتــی کــه دیگــر صــدای نفــس هــای آن هــا 
را در اتــاق نشــنوید. قبــل از پاییــن رفتــن و گشــتن بخــش پایینــی ایــن اتــاق، بــه بخــش باالیــی اتــاق نیــز دقــت کنیــد زیــرا کــه چنــد 
دشــمن نامریــی دیگــر هــم از جملــه یــک slave mage کــه بــه شــما شــلیک مــی کنــد در ایــن بخــش هســتند و آن هــا را نیــز بکشــید.

ــد  ــاال بروی ــد. ســپس از نردبانــی کــه مــی بینیــد ب ــاق Blue Bug Pellet را برداری وقتــی همــه را کشــتید مــی توانیــد از یــک طــرف ات
تــا بــه بخــش باالیــی اتــاق برســید. روی ســتون هــای چوبــی برویــد تــا Shriving Stone را برداریــد. ســپس مســیر روی ســتون هــا 
را ادامــه دهیــد تــا بــه بخشــی برســید کــه مــی توانیــد از آن جــا بپریــد پاییــن روی یــک لبــه زیریــن. اینجــا یــک صنــدوق هســت کــه 
از آن Yorshka’s Spear را برداریــد. حــاال بپریــد پاییــن بــه همــان کــف اتــاق و از دربــی کــه وجــود دارد خــارج شــوید. اینجــا دو دشــمن 
نامرئــی را روی پلــه هــا از بیــن ببریــد. حــاال برگردیــد و فــرو رفتگــی هایــی داخــل دیــوار در ایــن منطقــه مــی بینیــد. درون فرورفتگــی دوم 
یــک دشــمن نامرئــی دیگــر و یــک دیــوار کاذب هســت کــه دشــمن را بکشــید و بــه دیــوار ضربــه بزنیــد تــا یــک کریســتال لیــزارد نمایــان 
شــود کــه ســریعا آن را بکشــید و Twinkling Titanite را برداریــد. بعــد از ایــن فرورفتگــی هــا، یــک منطقــه بــن بســت هســت کــه در 
آن ۴ دشــمن نامرئــی و یــک corvian shaman نامرئــی وجــود دارنــد کــه اگــر جیــغ بزنــد همــه بــرده هــای نامرئــی بــا هــم بــه شــما 
حملــه مــی کننــد. همــه ایــن دشــمنان را بــا دقــت بکشــید و از ایــن جــا کــه یــک درخــت در وســط آن مــی بینیــد، یــک Blood Gem را 

برداریــد. حــاال برگردیــد و نزدیــک درخــت، یــک بخــش دارای نــرده هــای شکســته مــی بینیــد.

پاییــن درون آب را نــگاه کنیــد و یــک موجــود بــی نهایــت کریــه عنکبــوت شــکل مــو بلنــد کــه یکــی از زشــت تریــن موجــودات بــازی اســت 
را مــی بینیــد کــه از ایــن بــه بعــد بــه آنهــا crawler مــی گوییــم. از همیــن بــاال او را بزنیــد یــا کاری کنیــد از پلــه هایــی کــه در ایــن بخــش 
ــرا مبــارزه در آب کــه شــما را کنــد مــی کنــد،  ــاال بیایــد و همیــن بــاال او را بکشــید زی بــود و دو دشــمن نامرئــی را روی آن کشــتیم ب
ســخت اســت. بایــد بدانیــد کــه ایــن دشــمنان کریــه آن قــدری کــه قیافــه شــان بــد و مخــوف اســت، خودشــان خطــری ندارنــد و زیــاد 
سرســخت و اعصــاب خــرد کــن نیســتند و فقــط مراقــب حملــه ســمی شــان باشــید. وقتــی آن را کشــتید برویــد درون آب و از جایــی 
ــد.  ــد مقــداری Green Blossom را برداری ــر پلــی کــه اینجــا مــی بینی ــد. ســپس از زی ــرار داشــت، Ring of Sacrifice را برداری کــه او ق
 crawler  وقتــی بیشــتر درون ایــن دریاچــه جلــو برویــد در دیــوار ســمت چــپ ایــن دریاچــه یــک وردی تونــل ماننــد مــی بینیــد کــه پــر از
خواهــد بــود و بعــدا بــه آن جــا مــی رویــم و یــک بخــش هــم ســمت راســت دریاچــه در محیــط بــاز اســت. ابتــدا آرام بــه ســمت راســت 

برویــد تــا یــک دشــمن مخــوف دیگــر ببینیــد.

بلــه! یکــی از آن wolf beast هــای لعنتــی. بــه هــر شــکلی کــه مــی توانیــد او را بکشــید، حــاال یــا بــا بــاال رفتــن و کشــیدن او بــه ســمت 
تونــل و تیــر زدن از داخــل بــه آن یــا مبــارزه در بخــش خشــکی بــا وی یــا هــر روشــی کــه فکــر مــی کنیــد بهتــر اســت. بعــد از کشــتن 
او Pontiff’s Right Eye ring را مــی گیریــد و حــاال مــی توانیــد بــا خیــال راحــت بخشــی از دریاچــه در ســمت راســت کــه او در آن قــرار 
داشــت را بگردیــد و Soul of a Nameless Traveller را برداریــد و همچنیــن کمــی جلوتــر چنــد crawler را در دریاچــه بکشــید و از بیــن 
آن هــا Great Heal spell را برداریــد. حــاال برگردیــد، ولــی بــه جــای ایــن کــه وارد ورودی تونلــی کــه قبــل تــر گفتیــم شــوید، آن را رد 
کنیــد و واردش نشــوید زیــرا مــی توانیــم اول یــک بونفایــر را روشــن کنیــم. در واقــع دیــوار ســمت چــپ دریاچــه را دنبــال کنیــد و تونــل 
 Distant Manor را رد کنیــد تــا نهایتــا بــه یــک بخــش خشــکی برســید و وارد یــک بخــش مســقف شــوید و درون ایــن بخــش، بونفایــر

bonfire را فعــال کنیــد تــا خیالمــان راحــت شــود. حــاال وقــت ادامــه مســیر از Distant Manor بــه ســمت Pontiff Sulyvahn اســت

• 	Pontiff Sulyvahn به Distant Manor مسیر

از بونفایــر Distant Manor برگردیــد بــه دریاچــه و حــاال آن تونلــی کــه قبــا ردش کردیــم تــا بــه بونفایــر برســیم را بایســتی جســتجو 
کنیــم. اینجــا پــر از دشــمنان خزنــده Crawler اســت. پــس حواســتان باشــد کــه یــک بــه یــک آن هــا را از دور بزنیــد و بــه ســمت خــود 
بکشــید و از پــای در آوریــد تــا همگــی بــا هــم بــر ســرتان نریزنــد. یکــی در مقــداری جلوتــر از ورودی و کمــی ســمت راســت اســت. 
دوتــای دیگــر وقتــی بــه ســمت آیتمــی کــه بــرق مــی زنــد حرکــت کنیــد بــه شــما حملــه مــی کننــد )ایتــم Dung Pies اســت(. تقریبــا 
۵ تــای دیگــر هــم در بخــش ســمت چــپ وزودی تونــل هســتند کــه راهــی اســت کــه بایــد بــه آن برویــم. وقتــی همــه را کشــتید دنبــال 
یــک بخــش روشــن بگردیــد کــه مــی بینیــد چنــد پلــه دارد و بایــد از آن برویــم. امــا قبــل از رفتــن بــه پلــه هــا دقیقــا در ســمت مخالــف 
پلــه هــا یــک بخــش دیگــر اســت کــه Excrement-covered Ashes را از آنجــا برداریــد و بعــدا بایــد ایــن را بــه  Shrine Handmaid بدهیــد. 
در ایــن بخــش اگــر بــر اســاس راهنمــا نیامــده باشــید و بــه شــخصیت Greirat of the Undead Settlement توجهــی نکــرده باشــید، 

در ســمت کنــار پلــه هــا، جســد و خاکســتر وی را مشــاهده خواهیــد کــرد.

 Siegward of Catarina از پلــه هایــی کــه اینجــا مــی بینیــد بــاال برویــد و در بــاالی پلــه هــا اگــر مســیر راهنمــا را آمــده باشــید شــخصیت
را خواهیــد دیــد. چندیــن بــار بــا او صحبــت کنیــد تــا Siegbrau و ایمــوت Emit Light miracle را بگیریــد. حتــی وقتــی او مــی خوابــد هــم 

بــاز بــا او حــرف بزنیــد تــا ایمــوت Sleep emote را دریافــت نماییــد.
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در ایــن اتــاق یــک ظــرف Estus Soup هــم بــرای پــر کــردن خــط ســامتی شــما وجــود دارد. در ایــن جــا چنــد پلــه دیگــر مــی بینیــد کــه 
تنهــا راه خــروج از اتــاق غیــر از مســیری کــه از آن آمدیــم هســتند. آهســته آنهــا را بــاال برویــد و بــه طبقــه همکــف گالــری مــی رســیم. 
 Silver در اینجــا مراقــب غلــت زدن و شکســتن کــوزه هــا باشــید زیــرا اکثــر آنهــا بــه شــما آســیب یخــی مــی زننــد. جلوتــر حتمــا یــک
Knight را همــان وقتــی کــه وارد اینجــا شــدیم دیــده ایــد. همچنیــن در ایــن گالــری بــا دو ســه Black Knight نیــز مبــارزه خواهیــم کــرد. 
خیلــی بــا عجلــه و بــدون فکــر بــه ســمت شــوالیه ندویــد تــا بــا او مبــارزه کنیــد زیــرا از بــاال نیــز تیــر مــی خوریــد. یــک راه هوشــمندانه بــه 
شــما مــی گویــم. در ایــن اتــاق ســتون هــا را مــی بینیــد؟ بــه پشــت اولیــن ســتونی کــه مــی بینیــد برویــد و یــک تیــر بــه ســر شــوالیه 
بزنیــد و خــود را پشــت ســتون مخفــی کنیــد. در واقــع از زاویــه ای تیــر بزنیــد کــه پشــت ســتون باشــید. شــوالیه مقــداری حرکــت مــی 
کنــد و بــه ســمت شــما مــی ایــد ولــی چــون شــما را نمــی بینــد، در 99 درصــد مــوارد وی بعــد از چنــد قــدم بــر مــی گــردد ســرجایش و 
دوبــاره همیــن کار را مــی توانیــد تکــرار کنیــد تــا بمیــرد. احتمــاال ایــن شــوالیه بدجــوری عاشــق آن تابلویــی اســت کــه روی دیــوار نصــب 
شــده!! حــاال از همــان جــا برگردیــد بــه پشــت ســر و طبقــه بــاال را نــگاه کنیــد تــا یــک شــوالیه تیرانــداز ببینیــد. بهتریــن کار ایــن اســت 

کــه او را نیــز بــا تیــر از همیــن پاییــن از پــای در آوریــد زیــرا اگــر تیرهایــش بــه شــما بخــورد خیلــی مرگبــار و قدرتمنــد اســت.

بعــد از کشــتن او بــه جلــو و ســمت تابلویــی کــه شــوالیه بــه آن نــگاه مــی کــرد برویــد و ســمت چــپ ایــن اتــاق پلــه هایــی را خواهیــد 
یافــت کــه بــاال مــی رونــد بــه ســمت جایــی کــه تیرانــداز بــود. یــک شــوالیه نقــره ای دیگــر هــم بــاالی پلــه هــا منتظرتــان اســت و بایــد 
او را بکشــید. بعــد از کشــتن او، دور ایــن طبقــه را بزنیــد و در ســمت دیگــر ایــن طبقــه ۳ صنــدوق خواهیــد یافــت. نگــران نباشــید هیــچ 
کــدام میمیــک نیســتند!! از ایــن صنــدوق هــا  Leo’s Ring, Smough’s Great Hammer و یــک Divine Blessing را برداریــد. برگردیــد 
پاییــن و از دربــی کــه در انتهــای گالــری وجــود دارد خــارج شــوید تــا دوبــاره بــه حیابــان برســید.  خیلــی آرام بــه جلــو برویــد تــا یــک 
ســگ بــه شــما حملــه کنــد. آن را بکشــید و کمــی جلوتــر یــک ســگ دیگــر را نیــز از پــای در آوریــد. بــه جلــو برویــد ولــی نــه بــه ســمت 
 invisible slave mage ایتمــی کــه بــرق مــی زنــد. ابتــدا در ســمت چــپ دنبــال یــک ابــر ســیاه بگردیــد کــه یــک جادوگــر نامرئــی یــا
اســت. اگــر بــا ضربــه نزدیــک او را بزنیــد یــک جادوگــر دیگــر هــم بــه شــما حملــه مــی کنــد. ایــن دو را بــا تیــر یــا مبــارزه نزدیــک از پــای 

در آوریــد ولــی مراقــب باشــید کــه خیلــی نزدیــک بخــش بــاالی پلــه هــا نشــوید.

آیتــم را برداریــد و آرام بــه جلــو و ســمت بــاالی پلــه هــای خیابــان برویــد. در بــاالی پلــه هــا دو ســگ بــه شــما حملــه مــی کننــد کــه 
 invisible slave mage آن هــا را بکشــید. بهتــر اســت اینهــا را بــه ســمت پاییــن پلــه هــا بکشــانید و آنجــا بکشیدشــان زیــرا جلوتــر دو
و یــک ســگ دیگــر در پشــت ســتون وســط خیابــان قــرار دارنــد کــه مــی تواننــد کارتــان را ســخت کننــد. بعــد از کشــتن اینهــا از چنــد 
پلــه کــه مــی بینیــد بــاال برویــد و Large Titanite Shard را برداریــد. کمــی برگردیــد عقــب )از پلــه هــای طوالنــی و بزرگتــر بــاال نرویــد( 
و اینجــا بایــد یــک آسانســور ببینیــد. ســوار آن شــده و مــی بینیــد کــه بــه تقاطــع بخــش هالــی شــکل، نزدیــک کلیســایی کــه anri و 
اساســین را در آن دیدیــم، )نزدیــک همــان ۳ راهــی کــه قبــا بــه هــر ۳ طرفــش رفتیــم( برگشــته ایــد. اگــر مــی خواهیــد مــی توانیــد بــه 
بونفایــر کلیســا رفتــه و اســتراحت کنیــد. حــاال بــا آسانســور برگردیــد بــاال و ایــن بــار از پلــه هــای طوالنــی تــری کــه آن ســمت خیابــان 
 invisible slave بــه شــما حملــه مــی کنــد. همچنیــن یــک invisible slave اســت بــاال برویــد تــا بــه یــک ورودی برســید و اینجــا یــک
mage نیــز داخــل اتــاق قــرار دارد کــه مــی توانیــد از بیــرون درب آن را ببینیــد ولــی هنــوز وارد نشــوید. درون اتــاق مقــداری کار ســخت 
مــی شــود. دو عــدد invisible slave mage روی بالکــن بــاالی اتــاق وجــود دارنــد کــه وقتــی وارد شــوید بــه شــما ضربــه مــی زننــد و 
بیــن شــما و ایــن دو جادوگــر هــم ۴ عــدد invisible slave قــرار دارنــد کــه دوتایشــان روی پلــه هــا هســتند. مــی توانیــد خیلــی ســریع 
و بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر بدویــد داخــل اتــاق و بــاالی پلــه هــا برویــد و اول از شــر دو جادوگــر خــاص شــوید و ســپس بــا آرامــش 
بیشــتر بــرده هــا را بکشــید. همچنیــن بــاالی پلــه هــا یــک بــرده بــدون پــا نیــز هســت کــه آن را نیــز بکشــید و یــک نردبــان اینجاســت 

کــه آن را دنبــال کنیــد و Large Titanite Shard را برداریــد.

 Soul of حــاال از دربــی کــه در بــاالی پلــه هاســت خــارج شــوید و بــه یــک پلــه هــای پیــچ خــورده مــی رســید کــه از ســمت چــپ آن
a Weary Warrior را برداریــد. بعــد از برداشــتن ایــن آیتــم، یــک Pontiff Knight شــروع بــه پاییــن آمــدن از پلــه هــا مــی کنــد کــه هــر 
چــه زودتــر مــی توانیــد آن را بکشــید. همچنیــن باالتــر ممکــن اســت یکــی دیگــر نیــز اضافــه شــود کــه آن را نیــز از پــای در آوریــد. در 
بــاالی پلــه هــای پیــچ خــورده حتمــا »مــه بــاس فایــت« را مــی بینیــد. فعــا وارد نشــوید. در ســمت دیگــر ایــن منطقــه چنــد پلــه دیگــر 
مــی بینیــد کــه پاییــن برویــد و ۲ بــرده نامرئــی را بکشــید و Ember را برداریــد. همچنیــن دروازه ای کــه اینجاســت را بــاز کنیــد کــه مــی 
بینیــد خوشــبختانه بــه کلیســای Church of Yorshka و بونفایــر مــی رســد. برگردیــد بــاال و از پلتفرمــی کــه روبــروی مــه بــاس اســت 
بپریــد پاییــن و حلقــه Ring of the Sun’s First Born را برداریــد. حــاال وقــت بــاس فایــت اســت. میانبــر هــم کــه اینجــا بــاز کردیــم پــس 

مشــکلی نداریــم. حــاال وارد مــه شــوید و بــاس فایــت Pontiff Sulyvahn آغــاز مــی شــود.

• 	Pontiff Sulyvahn باس فایت

خیلــی متاســفم از بیــان حقیقــت. Pontiff Sulyvahn اصــا بــاس آســانی نیســت و خیلــی هــا در ایــن بــاس حســابی اذیــت شــده 
ــاس دو شمشــیر مختلــف را حمــل مــی کندکــه  ــن ب ــد. ای ــد کــه تــک نفــره آن را شکســت دهی ــه اگــر بخواهی ــد، البت ــر کــرده ان و گی
یکــی آتشــین اســت و دیگــری آســیب جــادو مــی زنــد و شــما بــه لباســی نیــاز داریــد کــه بــه هــر دوی ایــن هــا تقریبــا مقــاوم باشــد 
و همچنیــن یــک ســپر خــوب نیــز مــی توانــد خیلــی مفیــد باشــد. نــوع ســاخت شــخصیت شــما در ایــن نبــرد مــی توانــد تاثیــر زیــادی 
روی ســاده تــر کــردن یــا ســخت تــر کــردن آن داشــته باشــد و شــخصیت هــای اصطاحــا تانــک کــه قدرتمنــد و دارای زره هــای ســنگین 
و تحمــل آســیب بــاال هســتند در ایــن نبــرد مزیــت باالتــری خواهنــد داشــت. Pontiff تقریبــا مثــل شــوالیه هایــش کــه در ایــن منطقــه 
بــا کلــی از آن لعنتــی هــا جنگیدیــم مبــارزه مــی کنــد، امــا خــب شــابد بــه ســختی مبــارزه بــا ۱۰ تــای آنهــا بــا هــم!! تــازه در فــاز دوم 
مبــارزه او قابلیــت احضــار فانتــوم خــود را نیــز بــرای کمــک کــردن و پــرت کــردن حــواس شــما در نبــرد پیــدا مــی کنــد و همیــن طــور بــا 
قابلیتــی شــبیه بــه پــرواز بلنــد مــی شــود و یــک حملــه شــیرجه ای و dive ماننــد انجــام مــی دهــد. تاکتیکــی کــه در فــاز اول نبــرد 
مــی توانــد کمــک بیشــتر و در فــاز دوم هــم کمــک کمتــری کنــد ایــن اســت کــه فاصلــه تــان را مــدام بــا بــاس حفــظ کنیــد و او را مجبــور 
کنیــد کــه بــه ســمت شــما یــورش بیــاورد. اگــر خیلــی خیلــی ســنگین نباشــید ایــن حملــه بــا »غلــت زدن بــه ســمت چــپ و راســت بــا 
زاویــه رو بــه جلــو« چنــدان بــرای جاخالــی دادن ســخت نیســت و ســپس نیــز مــی توانیــد بســته بــه ســرعت شــخصیت و ســاحتان 
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یکــی دو ضربــه بــه او وارد کنیــد و بعــد هــم دوبــاره بدویــد و بــه ســمت دیگــر برویــد تــا از وی مجــددا دور شــوید. اگــر خــوش شــانس 
باشــید وی مــدام همیــن کار را تکــرار مــی کنــد و اگــر هــم نکــرد بــاز شــما بدویــد برویــد ســمت دیگــر ایــن منطقــه و ایــن قــدر از او هــی 

دور شــوید تــا دوبــاره ایــن حملــه را بکنــد.

در فــاز دوم کار خیلــی ســخت تــر مــی شــود و بایــد خیلــی روی ایــن موضــوع کــه چــه زمانــی ضربــه بزنیــد و چــه زمانــی فــرار کنیــد و 
از او دور شــوید دقــت داشــته باشــید و گاهــی فقــط یــک ضربــه بزنیــد و دیگــر قانــع باشــید تــا ناگهــان کشــته نشــوید و فانتــوم بــاس 
کارتــان را خــراب نکنــد. زدن فانتــوم هــم ممکــن اســت ولــی او مــدام دوبــاره مــی آیــد و اصــا کار مفیــدی نیســت کــه روی آن تمرکــز 
کنیــد و بهتــر اســت کــه وی را ندیــده بگیریــد و فقــط از او جاخالــی بدهیــد. در ایــن نبــرد فرصــت احضــار و کمــک گرفتــن نیــز داریــد. بیــرون 
منطقــه بــاس مــی توانیــد NPC کــه Black Hand Gotthard را احضــار کنیــد کــه البتــه الاقــل یــک بــار حتمــا ایــن کار بکنیــد زیــرا او بــه 
شــما ایمــوت By My Sword را مــی دهــد. کا ایــن را بدانیــد کــه آوردن دوســتانتان و کمــک گرفتــن از دیگــران یــا احضــار NPC و یــا اصــا 
مبــارزه ۳ نفــره بــا ایــن بــاس کار را خیلــی خیلــی تغییــر مــی دهــد و ایــن نبــرد را خیلــی خیلــی آســان تــر مــی کنــد زیــرا Pontiff دیگــر 
نمــی توانــد ۲-۳ نفــر را بــه راحتــی یــک نفــر پوشــش دهــد و هــر وقــت کــه دارد بــه یکــی حملــه مــی کنــد دیگــران مــی تواننــد از پشــت 
 Pontiff Sulyvahn ــر ــد و بونفای ــاس را کشــتید Soul of Pontiff Sulyvahn را دریافــت مــی کنی ــی ب ــد. وقت حســابی دخلــش را بیاورن
bonfire را نیــر روشــن کنیــد. اکنــون وقــت خوبــی اســت کــه ســری بــه فایرلینــک شــراین بزنیــد. Greirat اکنــون برگشــته اســت البتــه 
اگــر خــط ماموریــت Siegward را انجــام داده باشــید. Yuria نیــز اکنــون حــرف هــای جالبــی بــرای گفتــن بــه شــما دارد، اگــر بــه دنبــال 
دســتیابی بــه پایــان ســوم هســتید. بعــد از انجــام کارهایتــان برگردیــد بــه بونفایــر Pontiff Sulyvahn و حتمــا دربــی کــه بعــد از آن اســت 
 Distant را مــی بینیــد. ولــی بعــدا بــه ســراغ آن خواهیــم رفــت. فعــا بایــد یکــی دو جــای دیگــر را ســر بزنیــم!! مــی دانیــد کجــا؟ بونفایــر

Manor کــه بعــد از آن دریاچــه فعــال کــرده بودیــم ولــی مســیرش را گفتیــم بعــدا خواهیــم رفــت. حــاال االن همــان بعــدا اســت!!

• 	Irithyll Dungeon به سمت Distant Manor از

حــاال بــه بونفایــر Distant Manor ســفر کنیــد. حــاال وقــت اکتشــاف و گشــت و گــذار در آن پلــه هــای مرمــوز اســت. گوشــه تاریــک را 
رهــا کنیــد زیــرا در آنجــا چیــزی نیســت. از پلــه هــا پاییــن برویــد و بــا احتیــاط وارد اتاقــی کــه وجــود دارد شــوید. دو slave کــه روی پلــه 
هــا هســتند وقتــی بــه ســمت اتــاق مــی رویــد فــرار مــی کننــد. اگــر بــدون دقــت آن هــا را تعقیــب کنیــد یــک Pontiff Knight برایتــان 
کمیــن کــرده اســت تــا از ســمت چپتــان بیــرون پریــده و غافلگیرتــان کنــد و آن دو نیــز اضافــه مــی شــوند. مــی توانیــد هــم کا اصــا 
بــی خیــال ایــن دو و شــوالیه شــوید و بدویــد و ســریع غلــت بزنیــد و از آن ســمت اتــاق بیــرون برویــد زیــرا کــه آیتــم خــاص و ارزشــمندی 
هــم اینجــا نیســت. بــه هــر شــکل دشــمنان را بکشــید و وقتــی کــه نیمــه دوم پلــه هــا را پاییــن برویــد یــک bishop را نیــز خواهیــد دیــد. 
اینجــا اگــر بــه پاییــن بپریــد تــا آیتمــی کــه مــی درخشــد را برداریــد یــک invisible slave و یــک invisible slave mage برایتــان کمیــن 
 Large Titanite کــرده و حملــه مــی کننــد کــه بهتــر اســت از همــان بــاال دقــت کنیــد و آنهــا را در تاریکــی ببینیــد و بکشــید. حــاال آیتــم

Shard را از زیــر طــاق برداریــد.

حــاال دوبــاره از پلــه هــا بــاال برویــد و مقــداری باالتــر بــه لبــه زیریــن بپریــد و Rusted Gold Coin را برداریــد. از درب خــارج شــوید و مســیر 
 Dark Spirit Alva, Seeker of یــا انســانی هســتید در اینجــا Ember صخــره ای را بــه ســمت پاییــن دنبــال کنیــد. اگــر شــما در حالــت
the Spurned بــه شــما حملــه خواهــد کــرد. وی تیرکمــان دارد و حماتــش هــم poise شــما را نابــود مــی کننــد. درب پشــت ســرتان 
وقتــی او حملــه مــی کنــد غیــر قابــل عبــور مــی شــود. پــس ایــن یــک دوئــل رو در رو اســت کــه بایــد مردانــه آن را بگذرانیــد. ســعی 
کنیــد در بخــش هــای باالتــر نبــرد کنیــد کــه عریــض تــر هســتند و راحــت بــه پاییــن نمــی افتیــد. Alva ارزشــش را دارد کــه حتــی اگــر 
کشــته شــدید دوبــاره یــک Ember مصــرف کنیــد و بــه نبــرد بــا او برویــد. او بعــد از کشــته شــدن شمشــیر Murakumo sword را مــی 
انــدازد و در منطقــه بعــدی هــم مــی توانیــد ســت لباســش را بگیریــد. بعــد از شکســت او یــا کا بــی خیــال شــدنش )بــا گذشــتن از 
ایــن منطقــه در فــرم غیرانســانی( وارد درب پاییــن ایــن پخــش شــوید و از پلــه هــا پاییــن برویــد و Irithyll Dungeon bonfire را فعــال 

نماییــد. آمــاده باشــید. جلوتــر قــرار اســت کار ســخت تــر شــود.

• 	Profaned Capital  به سمت Irithyll Dungeon از

کارهــای خیلــی زیــادی هســت کــه در Irithyll Dungeon انجــام دهیــم ولــی خــب ایــن منطقــه خیلــی روی اعصــاب و خطرنــاک اســت و 
فقــط یــک بونفایــر دارد و میانبرهــای شــیرین دارک ســولزی هــم زیــاد نــدارد! وقتــی از بونفایــر جلــو برویــد یــک ســلول در ســمت راســت 
 Rusted Gold Coin غیرفعــال و یــک ســلول در ســمت چــپ مــی بینیــد کــه یــک آیتــم درون آن اســت. آیتــم کــه undead بــا یــک زندانــی
 undead اســت را برداریــد و یــک اتفاقــی مــی افتــد کــه آن را لــو نمــی دهــم و زندانــی غیرفعــال تبدیــل بــه دشــمن مــی شــود. بیشــتر
هــای ایــن منطقــه اگــر نزدیکشــان شــوید تبدیــل بــه جهــش یافتــه مــی شــوند و بهتــر اســت کــه خیلــی زود تــا نزدیکشــان شــدید آن 
هــا را بکشــید. از ســلول بعــدی در ســمت چــپ یــک Large Titanite Shard را برداریــد و احتمــاال دیگــر االن دشــمن جدیــد ایــن منطقــه 
را دیــده ایــد. بلــه.. کمــی جلــو برویــد تــا Jailer را ببینیــد. اینهــا خیلــی دشــمنان عجیبــی هســتند. آن هــا بــه نوعــی انــگار شــما را بــا 
ساحشــان داغ مــی کننــد و باعــث مــی شــوند کــه در جــای خــود خشــکتان بزنــد و مــدام آســیب ببینیــد. همچنیــن آن هــا یــک ابــر 
ایجــاد مــی کننــد کــه دقیقــا معلــوم نیســت چــه کاری مــی کنــد و از همــه مهــم تــر ایــن کــه اگــر رویتــان بــه آن هــا باشــد و بــه شــما 
نــگاه کننــد خــط ســامتی شــما شــروع بــه کوتــاه و کــم شــدن مــی کنــد!! نــه کــه »ســامتی« هــا.. بلکــه خــود »خــط ســامتی« 

کوتــاه مــی شــود!! البتــه بعــد از مدتــی انــدازه اش بــر مــی گــردد ولــی دیگــر خالــی!!

زندانبــان اول را بکشــید. ایــن منطقــه دو یخــش دارد کــه توســط یــک پــل در وســط بــه هــم وصــل مــی شــوند. هــر بخــش یــک قســمت 
بــاال و یــک قســمت پاییــن دارد کــه پــر از ســلول اســت و از طریــق پلــه هــا کــه در یکــی از ســلول هــا اســت دو طبقــه بــه هــم راه دارنــد. 
حــاال مــی خواهیــم االن بخــش باالیــی ایــن قســمت را بگرذیــم و ســپس یخــش پاییــن ان را. بعــد بــه ســمت روبــرو مــی رویــم و بخــش 
باالیــی را مــی گردیــم و بعــد بحــش پایینــی را. از کنــار دیــوار بــه ســمت راســت حرکــت کنیــد و مراقــب ســلول هــای ســمت راســتتان 
 Fading Soul هــم باشــید زیــرا یــک آنــدد منتظــر اســت کــه بپــرد بیــرون و شــما را مــی انــدازد پاییــن معمــوال. آیتــم نزدیــک او فقــط یــک
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اســت. در ســلول بعــدی در ســمت راســت آنــدد دیگــر را نیــز بکشــید. وقتــی از ســتون رد شــوید یــک زندانبــان دیگــر در ســمت چــپ 
مــی بینیــد و ۳ آنــدد هــم از ســمت راســت درون یــک ســلول دیگــر مــی آینــد. معمــوال اگــر بــه زندانبــان بــا حملــه نزدیــک ضربــه بزنیــد 
ایــن ۳ بــه شــما حملــه مــی کننــد. مــی توانیــد از پشــت ســتون زندانبــان را بــا تیــر بزنیــد و ســپس ۳ آنــدد را بکشــید. دشــمنان را 
بکشــید و وقتــی جلوتــر برویــد روی پــل ســمت چــپ یــک زندانبــان دیگــر هــم پرســه مــی زنــد کــه خیلــی خــوب اســت کــه همیــن االن 
آن را بکشــید تــا کمــی جلوتــر بــا یــک جیــغ بــه ســمتتان نیایــد. حــاال مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد و راهــی کــه ســمت راســتتان 
اســت را بــی خیــال شــوید و بــه ســمت انتهــای ایــن بخــش برویــد و Large Soul of a Nameless Soldier را از روی یــک جســد جیــغ 

جیغــوی دیگــر برداریــد. ایــن بخــش را بــه یــاد داشــته باشــید بــرای زمانــی کــه کلیــد Jailbreaker’s Key را برداشــتیم.

ــاق وجــود دارد و  ــن ات ــه هــای انتهــای ای ــان روی پل ــک زندانب ــر از آن رد شــدیم را وارد شــوید. ی ــل ت ــه قب ــد عقــب و راهــی ک برگردی
همچنیــن ۵ قفــس زنــده هــم در ایــن اتــاق هســتند. ســلولی کــه راهــش از ایــن اتــاق اســت فعــا قفــل اســت. پــس مســیر را از 
انتهــای اتــاق بــه ســمت راهــروی  پاییــن دنبــال کنیــد. در ســمت راســتتان یــک آیتــم وجــود دارد کــه یــک آنــدد برایتــان کمیــن کــرده و 
وقتــی بــه ســمت آیتــم برویــد بیــرون مــی پــرد کــه او را بکشــید و Large Soul of a Nameless Soldier را برداریــد. قفــس هــا اینجــا 
زنــده نیســتند و بــه یــک ســلول مــی رســید یــک درب بــاز در ســمت چــپ وحــود دارد کــه ۴ آنــدد آنجــا هســتند و حداقــل یکــی از آن 
هــا ســریعا تغییــر شــکل داده و حملــه مــی کنــد. ســلول بعــدی یــک maggot beast را در خــود دارد کــه مــی توانیــد از پشــت میلــه 
هــا وی را بزنیــد ولــی وی نیــز جــواب مــی دهــد!! بهتــر اســت درب ســلول ایــن موجــود را بــاز نکنیــد تــا بعــدا اگــر از لبــه پریریــد پاییــن 
جلویتــان ظاهــر نشــود. حــاال مســیرتان را برگردیــد عقــب و از پلــه هایــی کــه پاییــن آمــده بودیــد برگردیــد بــاال و در طبقــه بــاال بیــرون 
ســلول بــه جایــی کــه یــک جســد جیــغ زد برویــد و یــک زندانبــان را در ســمت روبرویتــان در آن طــرف ایــن بخــش بــا تیــر مــی توانیــد 

بزنیــد و اگــر ایــن کار را نکنیــد آمــاده مبــارزه بــا او بعــد از رد شــدن از پــل باشــید.

از پلــی کــه وســط ایــن منطقــه بــود و دو بخــش را بــه هــم وصــل مــی کــرد رد شــوید و بــه راســت بپیچیــد. اگــر زندانبــان را نکشــته 
ایــد حــاال شکســتش دهیــد. اینجــا ۴ آنــدد یــا درون ســلول هــا یــا داخــل راهــرو وجــود دارنــد. وقتــی بــه ســمت راســت پیچیدیــد وارد 
دومیــن ســلول شــوید و Large Titanite Shard را برداریــد. وارد ســلول دیگــر شــوید و وقتــی کــه داریــد از حفــره دیــوار رد مــی شــوید 
و بــه اتــاق دیگــر مــی رویــد، Pale Pine Resin را نیــز برداریــد. بعــد از رد شــدن از حفــره دیــوار، در اتــاق، روی دیــوار ســمت راســتتان 
یــک موجــود عجیــب و تقریبــا نامرئــی وجــود دارد کــه انــگار ترکیــب اژدهــا و انســان اســت و بــه آن  dragon spawn مــی گوییــم. ایــن 
موجــود در ایــن بخــش بــه شــما حملــه نمــی کنــد و مــی توانیــد او را بکشــید یــا ادامــه دهیــد. درب را بــاز کنیــد و خــارج شــوید. بــه 
چــپ بپیچیدیــد و بــاز هــم دوبــاره بــه ســمت چــپ برویــد تــا دروازه را بــاز کنیــد. پلــه هــا را بــی خیــال شــوید و مســیر لبــه را ادامــه 
دهیــد تــا یــک ســلول در راســت ببینیــد و واردش شــوید و کلیــد Jailbreaker’s Key را برداریــد. یادتــان اســت کــه گفتیــم بخشــی را کــه 
جســد دوم در آنجــا جیــغ کشــید بــه خاطــر داشــته باشــید )باالتــر ایــن بخــش را براینــان قرمــز کــرده ام(. حــاال برگردیــد از روی پــل بــه 
آن ســمت زنــدان و بــه ســمت جســد برویــد و یــک قســمت پنجــره ماننــدی کــه اینجاســت را بــا کلیــد بــاز کنیــد و مــی توانیــد از اینجــا 

پاییــن بپریــد و در ادامــه یــک میانبــر را بــاز کنیــد.

حــاال برگردیــد بــه مســیر اصلــی و پلــه هایــی کــه کمــی قبــل تــر گفتیــم بــرای ایــن کــه کلیــد را برداریــم ردشــان کنیــد، را پاییــن برویــد 
تــا بــه بخــش پایینــی ایــن ســمت زنــدان برســید. اینجــا ۳ زندانبــان هســتند! یکــی در وســط ایــن منطقــه ایســتاده اســت. یکــی در پیــچ 
و خــم پلــه هــا ایســتاده اســت و یکــی هــم در اتــاق گوشــه ایــن منطقــه رو بــه دیــوار ایســتاده و بــه نوعــی مخفــی شــده اســت. اینهــا 
را بــا دقــت بکشــید و در ســلول بعــد از اتاقــی کــه زندانبــان ســومی در آن بــود بــود یــک dragon spawn دیگــر وجــود دارد کــه بــه شــما 
حملــه مــی کنــد. آن را بکشــید و در ایــن ســلول  Simple Gem را برداریــد. بعــد از دربــی کــه اینجــا وجــود دارد و بــه راهــرو مــی رود، 
دو عــدد قفــس زنــده حاضــر هســتند کــه آنهــا را بکشــید. مســیر راســت فعــا بــن بســت اســت. بــه ســمت چــپ برویــد و ســریعا یــک 
کریســتال لیــزارد کــه اینجاســت را بکشــید و Titanite Scale را برداریــد ولــی متاســفانه ایــن رونــد شــما را بــه ســمت یــک موجــود مــی 
بــرد کــه در ســمت چــپ بــرای شــما کمیــن کــرده اســت. آن را بکشــید و در ســلول بســته بعــدی یــک dragon spawn دیگــر وجــود دارد. 
بهتــر اســت اینجــا هــم درب ســلول ایــن موجــود را بــاز نکنیــد. وارد دربــی کــه وجــود دارد شــوید و از آنجــا Homeward Bone را برداریــد.

بعــد از پاییــن رفتــن در بخــش زیریــن زنــدان فقــط یــک مســیر هســت کــه از زنــدان خــارج شــده و بــه یــک بخــش بــاز مــی رســد. ایــن 
مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه یــک Irithyll guard و یــک Irithyll crossbowman برســید و یکــی دیگــر هــم وقتــی ار ســتون ســمت 
راســتتان رد شــوید برمــی خیــزد کــه ایــن هــا را شکســت دهیــد. وارد درب بعــد از دشــمنان شــوید و یــک صنــدوق ســمت راســتتان 
ــد  ــا دقــت آن را شکســت دهیــد و Estus Shard خواهی ــر اســت. ب اســت کــه یــک Mimic اســت و بســیار هــم از قبلــی هــا قــوی ت
ــی  ــدد Irithyll crossbowman م ــار Irithyll guard و دو ع ــتید. اینجا چه ــد و بایس ــو بروی ــدی جل ــش بع ــدم در بخ ــد ق ــت. چن گرف
آینــد کــه بــا دقــت و تمرکــز آن هــا را شکســت دهیــد. حــاال بــه ســمت انتهــای راهــرو بــه نزدیــک نردبــان برویــد. دو دشــمن دیگــر در 
گوشــه ایــن بخــش منتظرتــان هســتند کــه آن هــا را بکشــید از انتهــای راهــرو Soul of a Weary Warrior را برداریــد. حــاال از نردبــان 
پاییــن برویــد و درب را بــاز کنیــد. اینجــا یــک Crystal Lizard هســت کــه توســط غــول عظیمــی کــه خوابیــده اســت پنهــان شــده اســت 
و دیــده نمــی شــود ولــی فعــا اصــا بــه ســمت آن نرویــد. مــی خواهیــم ابتــدا ایــن غــول را بکشــیم تــا بعــد بتوانیــم بــه ســمت لیــزارد 
برویــم. برگردیــد بــاال از نردبانــی کــه آمــده بودیــم و بــه جایــی برویــد کــه در انتهــای راهــرو، روح را بعــد از شکســت دو دشــمن آخــری 
برداشــتیم. در اینجــا از حفــره ای کــه وجــود دارد بپریــد پاییــن تــا روی یــک لبــه ســنگی فــرود بیاییــد. ایــن بخــش را دنبــال کنیــد و از 
لبــه هــا پاییــن بپریــد تــا pickaxe را برداریــد. ۳ مــوش کــه اینجــا هســتند را بکشــید و خیلــی آرام و بــا احتیــاط بــه بخــش فاضــاب وارد 
شــوید. ۴ مــوش دیگــر هــم مــی آینــد کــه آن هــا را نیــز بکشــید. ایــن فاضــاب را بــه یــاد داشــته باشــید و فعــا جلوتــر در آن نرویــد تــا 
بعــدا برگردیــم. حــاال از ایــن بــاال مــی توانیــد خیلــی راحــت غــول عظیــم الجثــه را بزنیــد و آن را بکشــید. وقتــی وی را کشــتید از لبــه 
باریــک کــه آمــده بودیــم برگردیــد و از نردبــان بــاال برویــد تــا بــه همــان لبــه اولیــه کــه از بــاال روی آن پریدیــم برگردیــد. حــاال از اینجــا مــی 
 Soul of a Crestfallen را بگیریــد و همچنیــن Titanite Chunk توانیــد بــا راحتــی و بــدون حضــور غــول، کریســتال لیــزارد را بکشــید و

Knight را نیــز برداریــد.

حــاال اینجــا اگــر توانایــی جــان ســالم بــه در بــردن از ارتفــاع یــا حلقــه ســیلورکت یــا Spook را داریــد مــی توانیــد یــک بخــش انتخابــی 
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دیگــر را هــم برویــم و آن هــم ایــن اســت کــه بپریــد بــه پاییــن در کــف منطقــه ای کــه غــول بــزرگ در آنجــا نشســته بــود. اینجــا تعــداد 
 Titanite خیلــی خیلــی زیــادی مــوش از النــه هایشــان بیــرون مــی آینــد و بایــد همــه آنهــا را بکشــید. ســپس مــی توانیــد ۲ عــدد
 Siegward of Catarina ــا ــی ب ــد از پنجــره ای کــه اینجاســت صحبت ــن مــی توانی ــد. همچنی Shard و Profaned Flame spell را برداری
داشــته باشــید. دو خروجــی از اینجــا وجــود دارد کــه بایــد هــر دو را چــک کنیــم. تونــل بزرگــی کــه اینجاســت بــه یــک آسانســور مــی 
رســد کــه بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا یــک دروازه را بــاز کــرده و یــک میانبــر بــه بونفایــر بــاز کنیــد. اگــر مــی خواهیــد بــه بونفایــر برویــد 
و اســتراحت کنیــد و برگردیــد. البتــه بایــد مــوش هــا را دوبــاره بکشــید. حــاال بــه خروجــی دیگــر ایــن بخــش برویــد کــه چندیــن پلــه دارد 
و بایــد بــاال برویــد. در اینجــا بایــد یــک Mimic را بکشــید و ۱۰ عــدد Dragonslayer Lightning Arrow بگیریــد. از نردبــان خیلــی خیلــی 
طوالنــی بــاال برویــد و ســپس از روی ســقف بپریــد تــا ۱۰ عــدد Lightning Bolt را برداریــد. حــاال مــی توانیــد بــه لبــه بزرگــی کــه زیــر 
شــما قــرار دارد بپریــد یــا از پنجــره ای کــه در دورتــر قــرار دارد وارد شــوید و از نردبــان پاییــن برویــد. حــاال بایــد بــه بخــش فاضابــی کــه 
گفتــم بــه یــاد داشــته باشــید و در ابتــدای آن مــوش هــا را کشــتیم و ســپس پریدیــم پاییــن و بــه کــف منطقــه ای کــه غــول آنجــا بــود 

رفتیــم، برگردیــم. در فاضــاب جلــو برویــد و راه ســمت راســتتان را بــی خیــال شــوید و جلوتــر Soul of a Weary Warrior را برداریــد.

ــدوق مــی  ــد!! در انتهــای فاضــاب دو صن ــن لعنتــی هــا در راهن ــه ای ــاال مــی شــنوید. بل ــک باســیلیک لعنتــی را از ب اینجــا صــدای ی
بینیــد کــه ســمت چپــی یــک میمیــک اســت کــه Dark Clutch Ring دارد ولــی ســمت راســتی از آن هــم خطرنــاک تــر اســت! ایــن 
صنــدوق Old Cell Key را دارد ولــی بــا برداشــتن آن ۴ عــدد باســیلیک بــه شــما حملــه مــی کننــد و کارتــان را خیلــی ســخت مــی کننــد 
و بایــد بــا دقــت آن هــا را بکشــید و بهتــر اســت بــه اول تونــل برویــد و یکــی یکــی آنهــا را جلــو بکشــید و از پــای در آوریــد. حــاال برگردیــد 
و راه ســمت راســت را کــه بــی خیــال شــده بودیــم وارد شــوید و در اینجــا بایــد دو مــوش غــول پیکــر را بکشــید. از اینجــا Dung Pie را 
برداریــد و بــا احتیــاط مســیر را بــه ســمت جلــو ادامــه دهیــد. اینجــا خیلــی محــل بــدی اســت. تعــداد خیلــی خیلــی زیــادی Jailer در 
اینجــا حضــور دارنــد و دارنــد پشــت ســر هــم راه مــی رونــد. خیلــی آهســته آن هــا را بــی خیــال شــوید و بــه ســمت چــپ ایــن منطقــه 
کــه بــاز اســت وارد شــوید و Large Titanite Shard را برداریــد و مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه یــک منطقــه بــاز برســید. تــا مــی توانیــد 
از ایــن منطــره لــذت ببریــد و ســازندگان را تحســین کنیــد. از اینجــا Dragon Torso Stone را برداریــد. ایــن بخــش را بــه خاطــر داشــته 
باشــید کــه یــک راه انتخابــی از اینجــا بــاز مــی شــود و بــه یــک منطقــه مخفــی مــی رود کــه بعــدا بــه ســراغش مــی آییــم. ســوار 
آسانســور شــوید و در اواســط راه بــاال رفتــن، مــی توانیــد روی لبــه زیریــن بپریــد و Lightning Blade spell را برداریــد. دوبــاره ســوار 
آسانســور شــوید و بــاال برویــد و در بــاال Large Soul of a Nameless Soldier را برداریــد. ســپس یــک دروازه را اینجــا بــاز کنیــد تــا یــک 

میانبــر جالــب بــه بخــش بونفایــر ایجــاد شــود.

حــاال برگردیــد و از همیــن مســیری کــه آمدیــم بــه اتاقــی برویــد کــه کلــی زندانبــان لعنتــی در آن پرســه مــی زدنــد. اینجــا ۷ تــا از ایــن 
لعنتــی هــا وجــود دارنــد. چقــدر گفتــم لعنتــی!! از بــس کــه از اینهــا بــدم مــی آیــد!! اگــر بخواهیــد مــی توانیــد از اتاقــی کــه دو مــوش 
غــول پیکــر بودنــد بــا حملــه از راه دور، آنهــا را یکــی یکــی تحریــک کــرده و و بــه ســمت خــود کشــیده و یــا اصــا بــا همــان تیــر کمــان 
ترتیبشــان را بدهیــد کــه البتــه زمــان مــی خواهــد و تیرهــای زیــاد ولــی خــب امــن اســت!! شــخصیت هــای نزدیــک زن در اینجــا کار 
خیلــی ســخت تــری دارنــد. بــه هــر شــکل تمــام ســعی خــود را بکنیــد و هــر طــوری کــه مــی توانیــد ایــن زنــدان بــان هــا را از پــای در 
آوریــد. وقتــی همــه را کشــتید مــی توانیــد آیتمــی کــه انهــا نزدیکــش راه مــی رفتنــد و یــک Ember اســت را برداریــد. در طــول مســیر 
دیــواره ســمت راســت ایــن منطقــه مــی توانیــد ســت لبــاس Alva’s set را برداریــد البتــه اگــر قبــل تــر او را کشــته باشــید. همچنیــن 
کمــی جلوتــر از آن هــم مــی توانیــد یــک Ember دیگــر را برداریــد. حــاال در بخــش روبــروی اتاقــی کــه دو مــوش غــول پیکــر را کشــتیم، 
یــک ســلول وجــود دارد کــه دربــش بــاز اســت و درون آن ۵ عــدد dragon spawn وجــود دارنــد کــه فقــط ۲ تــای آنهــا در ابتــدا حملــه 
مــی کننــد ولــی کمــی بعــد همگــی عنایــت مــی فرماینــد!! همــه را بکشــید و Profaned Coal را برداریــد کــه بعــدا بــه آنــدره آهنگــر 

بدهیــد تــا ارتقاهــای جدیــدی بــاز شــود.

در انتهــای ســمت دیگــر ایــن اتــاق یــک درب را بــاز کنیــد و وارد بخــش تــول ماننــد کنــار آن شــوید. یــک صنــدوق ایــن جاســت کــه البتــه 
میمیــک اســت و بــا کشــتنش ۲ عــدد Titanite Scale مــی گیریــد. حــاال بایــد وارد ســلول کنــاری شــویم. درون ســلول یکــی از اجســاد 
 Dusk Crown و Xanthous Ashes جیــغ مــی زنــد و اگــر کســی را نکشــته باشــید همــه بــه ایــن جــا مــی آینــد. دشــمنان را بکشــید و
Ring را برداریــد. از اتــاق بیــرون بیاییــد و در ســمت راســت ایــن بخــش، پشــت دیــوار، یــک زندانبــان مخفــی شــده اســت کــه آن را 
بکشــید. درب ســلول نزدیــک آن را بــاز کنیــد و یــک crucifixion victim درون آن اســت کــه مــی توانیــد بکشــید و البتــه از معمولــی هــا 
قــوی تــر اســت. همچنین اینجــا یــک NPC درون یــک ســلول زندانــی اســت کــه فعــا کلیــدش را نداریــم. بــه تنهــا مســیر دیگــری کــه 
از ایــن منطقــه خــارج مــی شــود )دقیقــا روبــروی بخشــی کــه بــه ســمت اسانســور مــی رود( برویــد. در ایــن منطقــه از پلــه هــا پاییــن 
برویــد و بــه ســمت چــپ رفتــه تــا Soul of a Weary Warrior را برداریــد. در اینجــا و در منطقــه بــاز و نســبتا بزرگــی کــه قبــل از رد شــدن 
از پــل وجــود دارد احتمــاال متوجــه چنــد مجســمه شــده ایــد کــه دارک ســولز بازهــا مــی داننــد اینهــا gargoyle warrior هســتند. بــا 
تیــر آن را بزنیــد تــا پاییــن بپــرد و در منطقــه قبــل از پــل کــه بازتــر اســت آن را بکشــید. ایــن موجــودات قــوی هســتند ولــی از طرفــی 
هــم کنــد هســتند و مــی توانیــد بــا روش چرخیــدن دور آنهــا و رفتــن بــه پشتشــان کارشــان را بســازید. مراقــب حماتــش مخصوصــا 
وقتــی کمــی مــی پــرد و بــا نیــزه اش پاییــن مــی ایــد و چندیــن بــار ضربــه مــی زنــد باشــید و بــا غلــت زدن و دور شــدن از آن خــود را از 
آســیب برهانیــد. بعــد از کشــتن آن از پــل رد شــوید و حــاال در Profaned Capital هســتیم. از نردبــان پاییــن بیاییــد و کمــی آن طــرف تــر 
 Profaned Capital را برداریــد و بونفایــر Undead Bone Shard و Stretch Out emote یــک نردبــان دیگــر مــی بینیــد و بــاال برویــد. اینجــا

bonfire را روشــن نماییــد. بــه بــه!! بــه ســامتی بــه بونفایــر رســیدید!! اســتراحت کنیــد.

از اینجــا قبــل از رفتــن بــه ســمت بــاس ایــن منطقــه کارهــای زیــادی داریــم کــه انجــام دهیــم و پــاداش هــای خوبــی هــم در انتظارمــان 
اســت و داســتان دو شــخصیت غیــر قابــل بــازی را هــم پیــش مــی بریــم و خاصــه ایــن کــه بــه نفعتــان اســت ایــن مســیر انتخابــی را 
دنبــال کنیــد و یــک راســت بــه ســمت بــاس نرویــد. پــس مســیر را بــا مــن دنبــال کنیــد. از بونفایــر Profaned capital و از نردبــان داخــل 
ســاختمان، پاییــن برویــد )نــه نردبانــی کــه بــه بیــرون مــی رود(. بــه ســمت یــک دیــوار شکســته برویــد و از آنجــا بپریــد بــه قســمت 
ــه  ــی ک ــا زمان ــزی نیســت( ت ــر چی ــد )در ســمت دیگ ــه هــای ســاعت بچرخی ــه صــورت خــاف عقرب ــرج را ب ــن. دور ب ــن روی زمی پایی
یــک gargoyle warrior را ببینیــد کــه بــه شــما حملــه مــی کنــد. آن را بکشــید و ســپس بــه دیــواره بــرج نــگاه کنیــد تــا نردبانــی ببینیــد 
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کــه بــاال مــی رود. بــاال رفتــه و ۲ عــدد Rusted Coin را برداریــد. برگردیــد پاییــن و بــه گشــتن دور بــرج ادامــه دهیــد تــا یــک پلتفــرم چوبــی 
ببینیــد کــه بــه یــک راهــروی باریــک مــی رود.

وقتــی وارد شــوید یــک کریســتال لیــزارد را جلوتــر مــی بینیــد. ولــی گــول نخوریــد زیــرا اگــر بــی دقــت دنبالــش کنیــد یــک حفــره روی 
زمیــن جلــوی شــما اســت کــه پــرت مــی شــوید پاییــن درون یــک مــرداب توکســینی بــا چندیــن کراولــر. فعــا لیــزارد را بــی خیــال شــوید 
و بــه چــپ برویــد و ســپس بــه راســت بپیچیــد تــا یــک کریســتال لیــزارد متفــاوت را بکشــید. ایــن راهــرو را ادامــه دهیــد و ســپس دوبــاره 
 Rusted Coin بگیریــد. از یــک گوشــه ایــن منطقــه Twinkling Titanite بــه راســت بپیچیــد تــا لیــزارد دیگــر را هــم ببینیــد و از کشــتنش
هــا را برداریــد و ســپس بــه تنهــا راهــی کــه از ایــن راهروهــا خــارج مــی شــود برویــد و مــی بینیــد کــه روی یــک پلتفــرم چوبــی هســتید 
ــر  کــه بــاالی یــک مــرداب وجــود دارد. بــه راســت برویــد و از انتهــای ایــن بخــش Blooming Purple Moss Clump برداریــد. مــرداب زی
 poison مــی شــود و بنابرایــن لبــاس هــای مقــاوم در برابــر ســم اینجــا بــه درد نمــی خورنــد زیــرا toxin شــما باعــث ایجــاد آســیب

نیســت و Purple Moss Clump هــای معمولــی هــم کمکــی بــه درمانــش نمــی کننــد.

بهتــر اســت کــه Blooming Purple Moss Clump را همــراه داشــته باشــید و مجهــز کنیــد. مــی توانیــد قبــل از پاییــن رفتــن بــه درون 
مــرداب از بــاال بــا تیــر ۶ عــدد crawler را بزنیــد و حتــی بکشــید. اگر آن هــا آمدنــد زیــر بخــش چوبــی در جایــی کــه نشــانه تیرتــان بــه 
آن هــا نمــی رســد، برگردیــد بیــرون و دوبــاره کمــی بعــد بیاییــد تــا آن هــا بــه جــای خــود برگشــته باشــند. در مــرداب آیتمــی کــه بــرق 
مــی زنــد را مــی بینیــد؟ بپریــد پاییــن و بــه ســمت آن بدویــد و Purging Stone را برداریــد. از روی ایــن بخــش خشــکی مــی توانیــد 
اطــراف مــرداب را ببینیــد بــدون ایــن کــه توکســینی شــوید. در ایــن مــرداب یــک بخــش زیریــن غــار ماننــد کــه ســقف دارد وجــود دارد 
کــه در آن ۴ کراولــر هســتند و همــان جایــی اســت کــه باالتــر گفتیــم اگــر دنبــال لیــزارد برویــد درون حفــره مــی افتیــد و در واقــع در 
اینجــا فــرود مــی آمدیــد. ۳ تــا را مــی توانیــد بــا تیــر بیــرون بکشــید و در خشــکی دخلشــان را بیاوریــد و یکــی دیگــر از اینجــا دیــده نمــی 
شــود. برویــد بــه ایــن بخــش و بــا ســرعت چهارمــی را هــم بکشــید و ســریعا Cursebite Ring و Poison Gem را برداریــد و برگردید بــه 

خشــکی و چــون احتمــاال توکســینی شــده ایــد یــک Blooming Purple Moss Clump مصــرف کنیــد. 

از خشــکی بــه دیــواره ســاختمانی کــه وســط مــرداب اســت نــگاه کنیــد تــا یــک نردبــان ببینیــد. بــاال برویــد و مســیر ســقف را دنبــال 
کنیــد. بخشــی کــه بــاز اســت و از آن مــی توانیــد یــک fist beast یــا »مشــت متحــرک« یــا »اســب آبــی مشــتی« خوابیــده را ببینیــد 
فعــا بــی خیــال شــوید و مســیر ســقف را ادامــه دهیــد و آن را دور بزنیــد و از پلــه هــا بــاال برویــد تــا بــه یــک مبــارزه نفــس گیــر بــا یــک 
NPC ســخت برســید. وی بــه شــما دارت روح پرتــاب مــی کنــد و یــک mace بــزرگ هــم دارد کــه آســیب آتــش هــم مــی زنــد. یــک راه 
خــوب بــرای زدن ایــن دشــمن آن اســت کــه در فاصلــه ای کــه وی تحریــک نمــی شــود طــوری بایســتید کــه بتوانیــد وی را هدشــات 
کنیــد و بعــد از زدن یــک تیــر بــه ســر او، برگردیــد برویــد بــه ســمت نردبانــی کــه از آن آمدیــم و حــدود ۳۰ ثانیــه صبــر کنیــد و ایــن رونــد 
را تکــرار کنیــد. البتــه مــی توانیــد هــم مثــل مــن مســتقیم و رو در رو وی را بکشــید و جاخالــی دادن از حماتــش زیــاد هــم ســخت 

نیســت، ولــی ســعی کنیــد نزدیکــش باشــید چــون دارت هایــش خیلــی بدتــر اســت.

ــد. مســیر ســقف را در  ــاز کنی ــوارد بیشــتری را ب ــا م ــد ت ــه Orbeck بدهی ــد ب ــه بای ــد ک ــد از کشــتن او Logan’s Scroll را مــی گیری بع
نزدیــک محلــی کــه ایــن دشــمن بــود ادامــه دهیــد تــا ۱۸ عــدد Poison Arrow برداریــد. ســپس از یــک بخشــی کــه بــاز اســت بپریــد 
ــن پلتفــرم  ــد و از روی ای ــرود بیایی ــده اســت، ف ــد کــه وســط اتاقــی اســت کــه در آن fist beast خوابی ــک پلتفــرم بلن ــا روی ی ــن ت پایی
ســنگی، Wrath of the Gods کــه یــک میــراکل قدرتمنــد اســت برداریــد. پاییــن را نــگاه کنیــد و در اتــاق یــک صنــدوق مــی بینیــد کــه 
 fist beast را خواهــد داد. بپریــد پاییــن بــه کــف اتــاق و اینجــا بایــد بــا Court Sorcerer’s Staff البتــه میمیــک اســت و بعــد از مــرگ
بجنگید. اگــر مــی گوییــد کــه خــب چــرا از روی همــان پلتفــرم امنــی کــه بودیــم آن را نزنیــم، بایــد بگویــم زیــرا کــه او یــک ســری مــوادی 
تــف مــی کنــد کــه فایــده ای نــدارد روی پلتفــرم باشــید و بــه شــما برخــورد مــی کننــد. ایــن دشــمنان آرام بــه ســمت شــما مــی خزنــد 

و نزدیــک شــما بــر مــی خیزنــد تــا بــا صورتشــان کــه مشــت اســت بــه شــما بکوبنــد.

اگــر ایــن هــا شــما را در مشتشــان بگیرنــد مقــداری از روح هــای شــما را مــی بلعنــد! خــط ســامتی ایــن دشــمنان هــم باالســت و 
بــه طــور کلــی یکــی از دشــمنان ســخت و بســیار روی مــخ بــازی هســتند. ایــن دشــمنی کــه در ایــن اتــاق اســت، اگــر مدتــی شــما را 
نبینــد برمــی گــردد و مــی خوابــد! مــی توانیــد از ایــن رونــد بــرای کشــتنش بــا تیــر اســتفاده کنیــد، ولــی خــب زمــان مــی بــرد. بعــد از 
کشــتن ایــن دشــمن، از بیــن کــوزه هایــی کــه نزدیــک محــل خوابیــدن او بــود ســت لبــاس Court Sorcerer set را برداریــد. از نردبانــی 
کــه اینجاســت برگردیــد بــاال تــا روی ســقف برســید. در اینجــا یــک مســیر تقریبــا واضــح بــه بــاالی پلــه هــا وجــود دارد ولــی مــا اول مــی 
خواهیــم یــک راه کمــی مخفــی تــر را برویــم. از قســمتی از ســقف کــه روبرویتــان یــک پنجــره بــاز مــی بینیــد بایــد بدویــد و بپریــد درون 

آن پنجــره. ســپس بعــد از فــرود آمــدن از پلــه هــا بــاال برویــد و بــا کلیــد Old Cell Key درب را بــاز کنیــد.

ســپس اینجــا بــا Siegward of Catarina صحبــت کنیــد و تمــام دیالــوگ هایــش را تــا انتهــا ببریــد تــا در نبــرد بــا بــاس بعــدی بــه کمکتــان 
بیایــد. همچنیــن او بــه شــما یــک Titanite Slab مــی دهــد. در گوشــه ایــن اتــاق هــم حلقــه Covetous Serpent Ring را برداریــد کــه 
یکــی از بهتریــن حلقــه هــای بــازی و ســری ســولز اســت ، زیــرا در بــازی کــه تمــام آن بــر پایــه روح اســت، حلقــه ای کــه باعــث شــود 

روح بیشــتری از کشــتن دشــمنان بگیریــد، بهتریــن حلقــه کل بــازی اســت، الاقــل بــرای مــن.

حــاال برگردیــد بــه همــان بخــش ســقف کــه قبــل تــر بودیــم )و از آن بــه درون پنجــره پریدیــم( و ایــن بــار مســیر واضحــی کــه گفتیــم از 
پلــه هــا بــاال مــی رود را دنبــال کنیــد. در بــاال دقیقــا روبرویتــان یــک زندانبــان اســت کــه بایــد او را بکشــید. همچنیــن یکــی دیگــر هــم 
 Jailer’s Key Ring در راهــرو ظاهــر مــی شــود کــه بایــد دقــت کنیــد و آن را نیــز از بیــن ببریــد. در انتهــای راهــرو کــه بــن بســت اســت
را برداریــد. حــاال بــا ایــن کلیــد مــی توانیــم برگردیــم بــه Irithyll و در آن اتاقــی کــه ۷ تــا زندانبــان بودنــد و قســمت قبلــی گفتیــم یــک 
NPC بــه نــام Karla زندانــی اســت، وی را نجــات دهیــم. البتــه قبــل از آن کار داریــم و جلوتــر در مــورد آزاد کــردن کارال هــم خواهیــم 
گفــت. یــک منطقــه دیگــر در ایــن بخــش از  Profaned Capital مانــده اســت کــه برویــم. در مردابــی کــه بودیــم بــه جــای بــاال رفتــن از 
نردبــان مــی توانیــد دور ســاختمان را بزنیــد و در گوشــه دیگــر پشــت ایــن ســاختمان یــک کراولــر دیگــر را بکشــید و Shriving Stone را 
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برداریــد. همچنیــن یــک اتــاق در کــف ایــن ســاختمان و هــم ســطح بــا مــرداب هســت کــه ۳ عــدد fist beast لعنتــی هــم در آن هســتند!

اگــر حتــی یکــی از ایــن هــا را هــم بکشــید Eleonora را مــی گیریــد کــه یــک تبــر جالــب بــا weapon art منحصــر بــه فــرد اســت کــه 
ایــن weapon art باعــث مــی شــود ســامتی کســب کنیــد و همچنیــن بــه دشــمنان آســیب خونریــزی مــی زنــد. حــاال بایــد مســیر 
را برگردیــم بــه ســمت بــرج بونفایــر کــه از آن آمدیــم. هــم از مــرداب مــی توانیــد برگردیــد و هــم از بخشــی روی ســقف )کــه پلــه هــا 
بــاال مــی رفتنــد( مــی توانیــد پلــه هــا را رد کنیــد و در انتهــای مســیر عــاوه بــر برداشــتن Rubbish، از لبــه بپریــد پاییــن و تقریبــا در 
کنــار بــرج بونفایــر فــرود مــی آییــد. برگردیــد بــه کنــار بونفایــر و اگــر مــی خواهیــد اســتراحت کنیــد و کارهایتــان را انجــام دهیــد. قبــل از 
ادامــه مســیر در Profaned Capital مــی خواهیــم برگردیــم و کارال را آزاد کنیــم. از بونفایــر بــه Irithyll Dungeon ســفر کنیــد. در کنــار 
بونفایــر Irithyll Dungeon کــه دربــی را بــاز کردیــم برویــد و بــا آسانســور برویــد پاییــن و مســیر را دنبــال کنیــد و دوبــاره دشــمنان را 

بکشــید تــا مجــددا بــه اتاقــی کــه ۷ تــا زندانبــان پرســه مــی زدنــد برســیم.

هــر طــور کــه مــی دانیــد ایــن هــا را بــاز هــم از پــای در آوریــد و بــه کنــار ســلول کارال کــه قفــل بــود برویــد و در ایــن راهــرو یــک زندانبــان 
دیگــر را هــم کــه مخفــی بــود بکشــید. اولیــن ســلول ایــن بخــش را بــاز نکنیــد زیــرا فقــط یــک crucifixion victim قدرتمنــد حملــه مــی 
کنــد و هیــچ آیتمــی هــم نــدارد. حــاال درب ســلول Karla را بــاز کنیــد و بــا وی چندیــن بــار صحبــت نماییــد. وی یــک فروشــنده جــادو 
اســت کــه dark pyromancy tome هــا و dark divine tome هــا را هــم قبــول مــی کنــد )وقتــی کــه وی بــه فایرلینــک شــراین بــرود 
در زیــر پلــه هــای ســمت راســت آهنگــر مــی نشــیند و شــما مــی توانیــد لباســش را هــم از Shrine Handmaid بخریــد(. دو درب دیگــر 
هــم هســتند کــه بــا ایــن کلیــد مــی توانیــم در ایــن منطقــه بــاز کنیــم. برگردیــد بــه بونفایــر Irithyll Dungeon و ســلول ســوم ســمت 

راســت در نزدیــک بونفایــر را بــاز نماییــد و Rusted Coin را برداریــد.

حــاال جلــو رفتــه و بــه مســیر اصلــی و اولیــه ای کــه وقتــی اولیــن بــار بــه اینجــا آمــده بودیــم یعنــی بــه درون ســاختمان اصلــی زنــدان، 
ــده  ــل متصــل کنن ــار پ ــان کن ــد و زندانب ــرون مــی آین ــدان هــای ســمت راســت بی ــی کــه از زن ــی های ــان و زندان ــاره زندانب ــد و دوب بروی
ــم  ــود کــه قبــا وقتــی اینجــا بودی ــدان و .. را بکشــید. در ســلول انتهایــی ســمت راســت در طبقــه پایینــش یــک درب ب دو بخــش زن
 Shrine ــه ــد ب ــد و بای ــازش کنیــد و Prisoner Chief’s Ashes را برداری ــا کلیــد ب ــود. حــاال ب ــود و یــک آیتــم روی یــک صندلــی ب قفــل ب
Handmaid بدهیــد. برگردیــد بــه بونفایــر و بــه فایرلینــک شــراین ســفر کنیــد و آیتــم هــا و کتیبــه هــا و خاکســترها را تحویــل بدهیــد 
 Profanedــا کارال و دیگــر شــخصیت هــا صحبــت کنیــد. ســپس مجــددا بــه بونفایــر و ارتقــا و خریدهایــی کــه داریــد انجــام دهیــد و ب
Capital ســفر کنیــد. حــاال ایــن بــار از نردبــان دیگــری در نزدیــک بونفایــر کــه بــه بیــرون از بــرج مــی رود پاییــن رفتــه و یــک پــل در جلوتــر 
مــی بینیــد. روی ایــن پــل مــدام بــه شــما تــوپ هــای آتشــین لعنتــی شــلیک مــی شــود و یــک گارگویــل هــم حملــه مــی کنــد! ولــی 

مهــم نیســت! چــون روی پــل نمــی رویــم!

بهتریــن ســپر ضــد آتشــتان را برداریــد و در پاییــن نردبانــی کــه از آن آمدیــم قبــل از پــل، بــه راســت برویــد و در لبــه ایــن بخــش بــه 
روی لبــه زیریــن بپریــد و ســپس دور ایــن بخــش را بزنیــد تــا Onislayer Greatbow را برداریــد. مجــددا بــه لبــه هــای پاییــن بپریــد تــا بــه 
بخــش زیریــن و کــف ایــن منطقــه برســید. در اینجــا ۴ عــدد Jailer Handmaid ســمت چــپ هســتند کــه وقتــی بــه ایــن جــا مــی رســید 
شــروع مــی کننــد بــه گشــت زدن و از پلــه هــا پاییــن مــی آینــد و بــاال مــی رونــد. پشــت ســتون ســمت راســت پاییــن پلــه هــا قایــم 
شــوید تــا دوبــاره همگــی جمــع شــوند و ســپس از پشــت ســتون یکــی یکــی آن هــا را بــه ســمت خــود بکشــید و از از پــای درآوریــد. 
بعــد از کشــتن آن هــا، اول از مســیر پلــه هــا کــه مســیر اصلــی اســت بــاال نرویــد و بــه جــای آن دقیقــا مســیر مخالــف و روبــروی پلــه 
 Rusted Coin ــد و در انتهــای پــل شکســته هــم روی یــک لبــه در ســمت راســت یــک ــا Rusted Coin را برداری هــا را ادامــه دهیــد ت
دیگــر را هــم برداریــد. هــر چــه عامــت »بپریــد پاییــن« و.. مــی بینیــد توجــه نکنیــد و برگردیــد و از پلــه هــا بــاال برویــد و از دربــی کــه 

هســت وارد شــوید.

اینجــا یــک تقاطــع ۳ راهــی اســت. دقیقــا روبرویتــان دروازه بــاس اســت، ولــی فعــا نرویــد. از اینجــا بــه ســمت چــپ بپیچیــد و آرام 
جلــو برویــد تــا یــک گارگویــل بپــرد پاییــن. او را بکشــید بــه ســمت همــان پلــه هایــی کــه از آن جــا آمدیــم و از پــای در آوریــد. بعــد از 
کشــتن وی، جلوتــر برویــد و ۴ عــدد Jailer Handmaid را کــه دور همــی گرفتــه انــد مثــل داعــش بریزیــد در مهمانیشــان و قلــع و قمــع 
کنیــد!! نزدیــک ایــن هــا چنــد پلــه مــی بینیــد کــه بــاال مــی رود و بــه آن طــرف پلــی کــه گفتیــم روی آن بــه شــما آتــش پرتــاب مــی 
 Large Soul of a کردنــد مــی رود. البتــه دیگــر آن ۴ لعنتــی اول را کشــته ایــم و روی پــل آتشــی بــه شــما پرتــاب نمــی شــود. اینجــا
Weary Warrior را برداریــد و یــک گارگویــل دیگــر را هــم بکشــید و از روی پــل چنــد Onislayer Arrow را بردارید. حــاال برگردیــد بــه همــان 
تقاطعــی کــه روبرویتــان درب بــاس اســت و بــه چــپ پیچیدیــم. ایــن بــار بــه راســت بپیچیــد. جلوتــر مــی بینیــد کــه ۷ عــد زندانبــان بــاز 

هــم دورهمــی گرفتــه انــد. امــا اگــر بــه نزدیکشــان برویــد یــک گارگویــل هــم از ســمت راســت و بــاالی ایــن بخــش مــی پــرد پاییــن.

مــی توانیــد اول او را بــا تیــر بزنیــد و بکشــید پاییــن و شکســتش دهیــد و ســپس بــه ســراغ زندانبــان هــا برویــد. بعــد از کشــتن همــه 
ایــن هــا دو صنــدوق کنــار هــم مــی بینیــد کــه بایــد بدانیــد هــر دو میمیــک هســتند!! یکــی از ایــن هــا Greatshield of Glory و یکــی 
هــم  ۲ تــا Rusted Coin مــی دهــد. صنــدوق دیگــری کــه در ایــن بخــش وجــود دارد دارای Ember اســت. حــاال وقــت بــاس فایــت اســت 
و بایــد از تقاطعــی کــه بــه چــپ و راســتش رفتیــم، ایــن بــار مســیر مســتقیم را برویــم تــا بــه بــاس برســیم. البتــه اگــر بخواهیــد مــی 
توانیــد برگردیــد بــه بونفایــر و اســتراحت کنیــد. ســپس بعــد از اســتراحت، از بونفایــر بایــد برویــد پاییــن نردبــان و از لبــه هــای راســت 
 Yhorm دوبــاره بپریــد پاییــن و ۴ زنــدان بــان را بکشــید و در تقاطــع بــه مســیر مســتقیم برویــد تــا وارد درب بــاس شــویم. بــاس فایــت

the Giant کــه یکــی از لردهــای ســیندر اســت در انتظارتــان اســت.

• 	Yhorm the Giant باس فایت

 Storm Ruler قــرار دارد و نامــش Yhorm the Giant کلیــد شکســت ایــن بــاس شمشــیری اســت کــه در همیــن منطقــه کنــار صندلــی
اســت کــه مــی توانیــد بــا ایــن شمشــیر وی را شکســت دهیــد. ایــن شمشــیر یــک weapon art ویــژه دارد کــه بــرای شکســت ایــن 
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بــاس بایــد بــه کار ببریــد. trigger ســمت چــپ کنترلــر را نگــه داریــد و مــی بینیــد کــه ایــن شمشــیر بــا قــدرت طوفــان پــر مــی شــود. 
وقتــی آن را بــه انــدازه کافــی نگــه داریــد یــک صدایــی مــی آیــد کــه مــی فهمیــد وقــت حملــه اســت و در حالــی کــه دکمــه را نگــه 
داشــته ایــد، بــه ســمت بــاس حملــه انجــام دهیــد و مــی بینیــد کــه شمشــیر یــک طوفــان را بــه ســمت بــاس روانــه مــی کنــد کــه 
آســیب زیــادی بــه او مــی زنــد. بهتــر اســت کــه شمشــیرتان را شــارژ کنیــد و در همیــن حالــت نگــه داریــد تــا زمانــی کــه در زاویــه 
صحیــح قــرار گرفتیــد، آمــاده حملــه باشــید. ایــن شمشــیر بــرای بقیــه مواقــع بــازی هــم خــوب اســت ولــی نــه ایــن قــدر کــه در مبــارزه 
بــا ایــن بــاس فــوق العــاده اســت. صبــر کنیــد تــا بــاس حملــه کنــد و ســپس در زمــان ریــکاوری او، طوفــان را بــه ســمتش روانــه کنیــد 

تــا آســیب زیــادی ببینــد.

بــا ایــن کــه حمــات ایــن بــاس کنــد و قابــل جاخالــی دادن هســتند ولــی بــه جایــش دامنــه اثــر ضرباتــش بســیار باالســت و فاصلــه 
خیلــی زیــاد بــا شــما را در جشــم بــه هــم زدنــی بــه صفــر مــی رســاند و بــه شــما مــی رســد. در فــاز دوم مبــارزه او حتــی مرگبــار تــر 
 FP آورده باشــید کــه اگــر الزم شــد Ashen Estus نیــز مــی شــود و بایــد خیلــی مراقــب ضرباتــش باشــید. ســعی کنیــد بــا خودتــان چنــد
را پــر کنیــد و شمشــیرتان را همیشــه در حالــت شــارژ نگــه داریــد. خوشــبختانه منطقــه مبــارزه بســیار بــزرگ اســت و شــما مــی توانیــد 
بــه خوبــی بــا بــاس فاصلــه ایجــاد کنیــد ولــی همــان طــور کــه گفتــم مراقــب دامنــه حرکــت و ضربــات بــاالی بــاس باشــید. ایــن مبــارزه 

اگــر دو نفــر یــا بیشــتر باشــید خیلــی خیلــی ســاده تــر مــی شــود و بیــرون منطقــه مبــارزه هــم عامــت هــای احضــار وجــود دارنــد.

همچنیــن اگــر طبــق ایــن راهنمــا تــا اینجــا خــط داســتانی Siegward of Catarina را تکمیــل کــرده باشــید، او در نبــرد بــه شــما ملحــق 
خواهــد شــد کــه بســیار بســیار هــم مفیــد اســت. بــا همــان رونــد حملــه طوفانــی مبــارزه را ادامــه دهیــد تــا ســرانجام بــا چندیــن ضربــه 
 Siegward of Catarina ــا ــد و ب ــن کنی ــر Yhorm the Giant bonfire را روش ــاس، بونفای ــت ب ــد از شکس ــای در آورید. بع ــاس را از پ ب
صحبــت کنیــد تــا چنــد Siebrau هــم بگیریــد. اگــر شــما از ایــن منطقــه ســفر کنیــد و دوبــاره بازگردیــد، مــی توانیــد از جایــی کــه وی 
در نزدیــک بونفایــر نشســته بــود، ســپر و ســت زره و یــک شمشــیر Storm Ruler دیگــر را نیــز برداریــد. اگــر هــم وی در نبــرد بــا بــاس 
کشــته شــود بــاز هــم ایــن هــا را مــی گیریــد بــه غیــر از دومیــن شمشــیر Storm Ruler کــه البتــه زیــاد هــم الزمــش نداریــد زیــرا یکــی 
ــا از لردهــای  ــرد. خــب! دو ت ــد ک ــاس شــما Cinders of a Lord و Soul of Yhorm the Giant را دریافــت خواهی ــا کشــتن ب ــد. ب داری
 Pontiff ــر ــه بونفای ــد و ســپس ب ــا و .. را انجــام دهی ــت و ارتق ــد و صحب ــک شــراین و خری ــه فایرلین ــد ب ــد. برگردی ــن رفتن ســیندر از بی

Sulyvahn ســفر کنیــد تــا مســیری کــه بعــد از کشــتن وی بــاز شــد و مــا ابتــدا بــه آنجــا نرفتیــم را دنبــال نماییــم.

• 	Anor Londo به سمت Pontiff Sulyvahn از

از ایــن بونفایــر بــه دربــی کــه بعــد از بــاس بــاز شــد برویــد و خــارج شــوید. اگــر اینجــا طبــق راهنمــا آمــده باشــید )یعنــی بعــد از کشــتن 
Yhorm the Giant( پــس اکنــون در حالــت امبــر و انســانی هســتید و بنابرایــن بایــد اینجــا خیلــی خیلــی مراقــب باشــید. اگــر بیــرون 
ایــن درب کلــی عامــت احضــار قرمــز و بنفــش مــی بینیــد )اینجــا یکــی از محبــوب تریــن محــل هــای دوئــل و حملــه بــه دنیــای دیگــران 
اســت(، یعنــی کــه شــما در لــول مناســب بــرای حملــه بــه دنیــای دیگــران یــا حملــه شــدن بــه دنیایتــان هســتید و کار ســختی در 
 Blades of the Darkmoon a favour و Blue Sentinels ــت هــای ــر عضــو کاونن ــد. اگ ــاق بیافت ــن اتف ــر ای ــد داشــت اگ ــش خواهی پی
هســتید، Way of Blue sigil را مجهــز کنیــد تــا کمــک بگیریــد، مگــر ایــن کــه بخواهیــد تنهایــی و بــرای کاوننتــی کــه عضــوش هســتید، 
جوایــز مبــارزات PvP فــارم کنید. دقیقــا در منطقــه روبــروی دربــی کــه از آن خــارج شــدید و کمــی جلوتــر و پاییــن کــه تصویــر آن را نیــز 

برایتــان قــرار داده ام، دو عــدد Crystal Lizard قــرار دارنــد کــه هــر دو Twinkling Titanite دارنــد.

در یــک بــار نمــی توانیــد هــر دو را بکشــید و آیتــم هــا را برداریــد ولــی نگــران نباشــید زیــرا دوبــاره اینجــا بــر خواهیــد گشــت، چــون بــه 
ــد و Large Titanite Shard را از روی جســد  ــه مســیر راســت درب بروی ــدا ب ــد شــد!! ابت ــاد کشــته خواهی احتمــال خیلــی خیلــی زی
برداریــد و ســپس بــه ســمت چــپ درب برویــد و مســیر را دنبــال کنیــد. آیتمــی کــه جلوتــر بــرق مــی زنــد را مــی بینیــد؟ کمــی بعــد 
ســراغش خواهیــم رفــت ولــی اکنــون ایــن کار را نکنیــد. اگــر مقــداری جلوتــر برویــد و وارد محوطــه وســط ایــن بخــش کــه ســتون و غــول 
هــای ســنگی و.. دارد شــوید، اگــر در فــرم امبــر باشــید، حملــه ۲ عــدد Aldrich Faithful player invasion بــه دنیایتــان را فعــال مــی 
کنیــد و اگــر در فــرم فانتــوم باشــید، ۲ عــدد Drang Knight NPC بــه شــما حملــه خواهنــد کــرد. در مــورد invasion دیگــر بازیبازهــا بــه 
دنیایتــان کــه کمکــی از دســت مــا بــر نمــی آیــد و بــه بخــش آنایــن و مبــارزات رو در رو و.. نمــی پردازیــم، ولــی خــوب اســت بدانیــد 
کــه دو عــدد Drang Knight هــا کــه اگــر در حالــت فانتــوم باشــید مــی آینــد، بــه طــرز شــدیدی ســخت نیســتند و حتــی اگــر کمــی 

خــوش شــانس و صبــور باشــید مــی توانیــد حملــه کــردن آن هــا را بــه صــورت یکــی یکــی فعــال نماییــد.

اگــر کمــی جلــو برویــد آنهــا از ســمت دیگــر ایــن منطقــه بــه ســمت شــما حملــه خواهنــد کــرد، یعنــی از روبــروی شــما و آن طــرف 
منطقــه دارای ســتون هــا و غــول هــای ســنگی. اگــر وقتــی حملــه کردنــد شــما ســریعا برگردیــد و بدویــد بــه ســمت بونفایــر ممکــن 
اســت آن هــا موقتــا شــما را فرامــوش کننــد و برگردنــد و ســپس شــما برویــد و بــه یکــی از آن هــا تیــر بزنیــد و او را بیاوریــد بــه ســمت 
منطقــه جلــوی درب بونفایــر تــا تنهایــی او را بکشــید! هــر دوی ایــن هــا از ســاح هــای دوتایــی اســتفاده مــی کننــد و بهتریــن حالــت 
بــرای شــما در ایــن نبــرد، صبــر بــاال و یــک ســپر خــوب اســت. دور آن هــا بچرخیــد و جاخالــی بدهیــد و کمبوهایشــان را دفــاع کنیــد تــا 
وقتــی کــه آنهــا یــک کمبــوی قدرتمنــد کنــد بزننــد و ســپس آن هــا را مجــازات کنیــد. همیــن روش را تکــرار نماییــد تــا هــر دو را بکشــید. 
قطعــا مبــارزه بــا ایــن دو از مبــارزه بــا دو رقیــب انســانی خیلــی خیلــی آســان تــر اســت. اگــر خــوش شــانس باشــید ایــن دو دشــمن، 

بــرای شــما Drang weapon مــی اندازنــد.

قبــل از ایــن کــه وارد منطقــه وســط حیــاط و غــول هــای ســنگی شــوید، ابتــدا بایــد چنــد تهدیــد روی مــخ را کــه روی پــل کنــار ایــن 
منطقــه قــرار دارنــد از بیــن ببریــم. آهســته بــه ســمت پــل برویــد و بــه منطقــه زیــر پــل وارد شــوید. اطــرف را نــگاه کنیــد و مــی توانیــد 
دو دشــمن نامرئــی و یــک جادوگــر نامرئــی را ببینیــد کــه در آن ســمت منطقــه زیــر پــل قــرار دارنــد، یعنــی در ســمت راســت شــما از 
جایــی کــه وارد منطقــه زیــر پــل شــدید. یــک جادوگــر نامرئــی دیگــر هــم در پشــت گوشــه آن منطقــه و نزدیــک ایــن ۳ دشــمن وجــود 
دارد کــه مــی توانــد خیلــی کار را ســخت کنــد. بــا دقــت و صبــر و حمــات حســاب شــده و کشــیدن دشــمنان بــه ســمت خــود و عقــب 
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رفتــن و .. همــه ایــن ۴ دشــمن را بکشــید و ســپس مــی توانیــد از بخــش نزدیــک آن هــا، Dark Stoneplate Ring را برداریــد. حــاال 
برگردیــد جایــی کــه وارد منطقــه زیــر پــل شــدید و کمــی جلوتــر و ســمت چپتــان، چنــد پلــه مــی بینیــد کــه بــاال مــی رونــد و بــه روی 
پــل مــی رســند و یــک درب روبــروی پلــه هــا اســت. در آن ســمت پــل ۸ عــدد deacon وجــود دارنــد کــه هــر کــدام را کــه حملــه کــرد 
ســریعا بکشــید ولــی فعــا بــه ســمت آن هــا نرویــد زیــرا ابتــدا یــک مســیر بــه عقــب داریــم کــه بــه درون اتــاق بــاس ســالیوان از طبقــه 
بــاال بــر مــی گــردد و هــدف اصلــی مــا در اینجــا برداشــتن Large Titanite Shard اســت کــه قبــل تــر و بعــد از کشــتن ســالیوان آن را 

از پاییــن دیــده بودیــم.

 Large Titanite وارد دربــی کــه بــاالی پلــه هــا هســت شــوید و مــی بینیــد کــه در طبقــه باالیــی اتــاق بــاس فایــت ســالیوان هســتید و
Shard را برداریــد. در ســمت چپتــان یــک پلتفــرم اســت کــه برویــد روی آن بایســتید تــا یــک آسانســور فعــال شــود کــه بــه پاییــن و بــه 
بخــش کــف اتــاق بــاس و کنــار بونفایــر مــی رود و یــک میانبــر بــاز مــی شــود. دوبــاره بــا آسانســور برگردیــد بــاال و ســمت مخالــف ایــن 
بخــش بــاالی اتــاق را دنبــال کنیــد تــا یــک Crystal Lizard ببینیــد کــه یــک Simple Gem بــه شــما مــی دهــد. در ســمت روبرویتــان و 
در انتهــای ایــن بخــش یــک میمیــک وجــود دارد کــه اگــر آن را بکشــید Golden Ritual Spear را مــی گیرید. حــاال کا از اینجــا برگردیــد 
بیــرون روی پــل و حــاال بــه ســمت ۸ دشــمن برویــد و همــه آن هــا را بکشــید و جلوتــر نیــز بقیــه را از پــای در آوریــد، امــا هــوس نکنیــد 
کــه زیــاد جلوتــر و بــه ســمت بخشــی کــه درخــت هــا را مــی بینیــد برویــد، زیــرا از بــاال شــوالیه هــای لعنتــی بــا تیرکمــان هــای عظیــم 

شــما را اســنایپ مــی کننــد و دخلتــان را مــی آورنــد!

ــد بــه پاییــن پلــه هــا و بــه جایــی کــه در همــان اول گفتیــم بــه ســمت وســط منطقــه حیــاط و غــول  حــاال کا ایــن مســیر را برگردی
هــای ســنگی نرویــد. حــاال وقــت رفتــن بــه ایــن منطقــه اســت، ولــی دیگــر کســی از بــاالی پــل بــه شــما جــادو نمــی زنــد زیــرا دیگــر 
دشــمنان روی پــل را کشــتیم. دو عــدد از ایــن غــول هــای ســنگی زنــده هســتند. آرام و بــدون ضربــه زدن بــه هیــچ چیــز، ایــن منطقــه 
را بگردیــد و آیتــم هــا را برداریــد. آیتــم اول Soul of a Weary Warrior اســت. ســپس بــه ســمت دیــوار راســت ایــن منطقــه برویــد و از 
پشــت ایــن بخــش، Large Titanite Shard را برداریــد. در وســط ایــن منطقــه یــک Ember روی یــک جســد وجــود دارد و یکــی دیگــر هــم 
در کنــار پــای یکــی از غــول هــای ســنگی وجــود دارد. ایــن یکــی را اگــر برداریــد غــول ســنگی بــر مــی خیــزد ولــی مــی توانیــد خیلــی 

زود بدویــد و فــرار کنیــد و از کل ایــن منطقــه بگذریــد. البتــه مــن کــه هــر دو غــول ســنگی اینجــا را کشــتم.

از پلــه هــای آن طــرف حیــاط بعــد از غــول هــای ســنگی بــاال برویــد و وارد یــک اتــاق شــوید. قبــل از رفتــن بــه پلــه هایــی کــه ســمت 
راســتتان اســت ابتــدا بــه گوشــه بــاالی ســمت چــپ اتــاق رفتــه و بــه دیــوار ضربــه بزنیــد تــا یــک راه مخفــی بــاز شــود. آن هــم چــه راه 
 Aldrich مخفــی مرگبــاری!! نردبانــی کــه اینجــا مــی بینیــد و بســیار طوالنــی اســت را بــه پاییــن برویــد و اینجــا بــه بخــش عضویــت در
Faithful covenant مــی رســید ولــی... ولــی دو عــدد crocodile wolf miniboss مرگبــار و خیلــی ســخت نیــز اینجــا وجــود دارنــد کــه 
یکــی مثــل ایــن هــا را قبــا روی پــل Irithyll کشــته بودیــم. ایــن هــا را هرگــز نمــی توانیــد بــدون مبــارزه رد کنیــد زیــرا حتمــا شــما را 
مــی بیننــد، ولــی خــب مــی توانیــد خیلــی آهســته و بــا صبــر، در همــان منطقــه پاییــن نردبــان کمــی جلوتــر برویــد و کاری کنیــد کــه 
فقــط یکــی از آن هــا ابتــدا بــه ســمت شــما حملــه کنــد و او را هــم فقــط در همیــن بخــش پاییــن نردبــان بکشــید و بــه ســمت وســط 
ایــن منطقــه نرویــد کــه دومــی هــم حملــه کنــد. اگــر ایــن دو را بکشــید دیگــر ظاهــر نخواهنــد شــد و Ring of Favor را نیــز مــی گیریــد 
و مــی توانیــد از روی جســد وســط ایــن بخــش، Deep Gem را برداریــد. همچنیــن مــی توانیــد بونفایــر Water Reserve bonfire را فعــال 
کنیــد و بــا Archdeacon McDonnell نیــز حــرف بزنیــد تــا بــه عضویــت Aldrich Faithful در آییــد. شــاید بــرای برخــی هــا ایــن اصــا ارزش 
نداشــته باشــد زیــرا آن دو مینــی بــاس لعنتــی جــزو ســخت تریــن دشــمنان بــازی هســتند ولــی بــه هــر حــال ایــن دارک ســولز اســت 

و مــا هــم جایــی را از قلــم نمــی اندازیــم و هیــچ کجــا را از تــرس ســختی رهــا نمــی کنیــم.

حــاال برگردیــد بــاالی نردبــان و از پلــه هــای اتــاق بــاال برویــد و بخــش مارپیچــی را بــه روی ســقف بپیچیــد و در بــاال Titanite Scale را 
 Silver Knight archer برداریــد. در ســمت دیگــر ایــن ســقف دایــره ای، مــی توانیــد پلــه هایــی را ببینیــد. در بــاالی ایــن منطقــه ۴ عــدد
بــا تیرکمــان هــای عظیــم ایســتاده انــد و کارتــان را خیلــی ســخت خواهنــد کرد. بیــن پلتفــرم مارپیچــی و شــوالیه هــا، یــک بخشــی 
قــرار دارد کــه مــی توانیــد پشــت آن قایــم شــوید و اولیــن شــوالیه را اســنایپ کنیــد. نکتــه مثبــت اینجاســت کــه ایــن شــوالیه اگــر 
شــما برگردیــد بــه عقــب و کمــی دور شــوید یــادش مــی رود کــه شــما هســتید و مــی توانیــد دوبــاره همیــن کار را تکــرار کنیــد. نکتــه 
بهتــر هــم اینجاســت کــه اگــر وی را هدشــات کنیــد بعــد از چنــد بــار وی از بــاال بــه پاییــن پــرت مــی شــود و مــی میــرد، فقــط مراقــب 

باشــید کــه جــوری نایســتید کــه دومــی هــم شــما را در دیــد داشــته باشــد و شــلیک کنــد.

بعــد از کشــتن اولــی، ســریعا از ســمت راســت بــاال برویــد و در حالــی کــه دارد بــه شــما شــلیک مــی شــود، بــه روی پلتفــرم زیرتــان 
ــد. ســپس از بخشــی  ــا Large Titanite Shard را برداری ــد ت ــال کنی ــرم را دنب ــن پلتف ــای ســاعت، ای ــه ه ــت عقرب ــد. خــاف جه بپری
ــا شــوالیه هــا شــما را فرامــوش  ــم شــوید ت ــن بخــش پشــت ســتون قای ــاالی ای ــد. در ب ــاال بروی ــرار دارد ب ــگ ق ــی رن کــه ســقفی آب
کنند. اطــرف را بــا دقــت نــگاه کنیــد و شــوالیه دوم را مخفــی پشــت یــک بخــش ســنگی کوتــاه کــه جلوتــر قــرار دارد خواهیــد دیــد کــه 
نزدیــک شماســت. بلــه.. شــلیک بــه وی ســخت اســت ولــی قابــل انجــام اســت. وقتــی آن را کشــتید، چنــد پلــه را در انتهــای ســمت 
دیگــر پلتفــرم او خواهیــد دیــد کــه از آن هــا پاییــن برویــد و Easterner’s Ashes را برداریــد و بایــد آن را بــه Shrine Handmaid بدهیــد تــا 

چنــد آیتــم عالــی بــاز کنیــد.

از اینجــا شــوالیه ســوم را هــم مــی توانیــد ببینیــد کــه آن را نیــز بــا شــلیک بکشــید و دقــت کنیــد کــه اگــر او بیافتــد پاییــن نمــی میــرد 
زیــرا زیــرش یــک بخــش دیگــر اســت و بایــد بعــد از کشــتن شــوالیه چهــارم او را دوبــاره بزنیــم تــا بمیــرد. بــرای یافتــن شــوالیه چهــارم 
ایــن بخــش را تــا انتهــا بــه ســمت راســت دنبــال کنیــد و شــوالیه melee Silver Knight کــه اینجاســت را بــی خیــال شــوید و ابتــدا 
ــا تیــر بزنیــد و ســپس مــی توانیــد شــوالیه دیگــر را نیــز بکشــید. دقــت کنیــد کــه بعــد از هــر شــلیک، مقــداری  شــوالیه چهــارم را ب
فاصلــه بیاندازیــد زیــرا کــه شــوالیه چهــارم مــی توانــد بیایــد بــاال و شــما را تعقیــب کنــد. بعــد از کشــتن او، ایــن بخــش دور ســاختمان 
را بچرخیــد و در انتهــا یــک شــوالیه تیرانــداز دیگــر را در پشــت ســاختمان و گوشــه ایــن منطقــه خواهیــد دیــد کــه البتــه از آیتــم خاصــی 

نگهبانــی نمــی کنــد و مــی توانیــد او را بــی خیــال شــوید.
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حــاال کــه اینهــا را کشــتیم، مــی توانیــد از ایــن بــاال یکــی دو fallen knight را کــه یکــی از آن هــا جلــوی یــک درب ایســتاده اســت، 
ــن ایــن  ــه بخــش زیری ــا Silvercat Ring ب ــا Spook ی ــود و ب ــد جایــی کــه شــوالیه ســوم ب ــد بروی ــر بکشــید. ســپس برگردی ــا تی ــز ب نی
پلتفــرم بپریــد و از جایــی کــه fallen knight هــا را کشــتید اگــر آیتمــی از آنهــا مانــده اســت برداریــد. ســپس در اینجــا یــک لبــه دیگــر 
در زیــر ایــن بخــش مــی بینیــد کــه روی آن بپریــد پاییــن و Dragonslayer Greatbow و تعــدادی Dragonslayer Arrow را برداریــد. از 
اینجــا مــی توانیــد بــه روی ســقف زیریــن بپریــد و ســپس دوبــاره بــه پاییــن بپریــد و جایــی فــرود بیاییــد کــه درخــت هــا بودنــد و قبــل تــر 
روی پــل گفتیــم بــه قســمتی کــه درخــت هــا هســتند نرویــد زیــرا از بــاال بــه شــما شــلیک مــی شــود. حــاال مســیر را برگردیــد دوبــاره 
جایــی کــه شــوالیه هــا را کشــتید. در زیــر ســقفی کــه اینجــا وجــود دارد، پلتفرمــی هســت کــه آن را بــه جهــت عقربــه هــای ســاعت 
ــد و از نردبانــی کــه وجــود  ــه ســمت دیگــر و انتهــای پلــی کــه مــی بینیــد بروی ــد. اینجــا ب بچرخیــد و Large Titanite Shard را برداری
دارد پاییــن رفتــه و یــک درب را بــاز کنیــد کــه یــک میانبــر بــه روی پــل اول )پــل کنــار غــول هــای ســنگی( بــاز مــی کنــد. حــاال برگردیــد 
جایــی کــه دو شــوالیه Melee را کشــتیم و از دربــی کــه یکــی از آن هــا جلویــش ایســتاده بــود وارد شــوید.وقتی کــه بــه ایــن اتــاق 
دایــره ای شــکل وارد مــی شــوید مســبرهایی را در ســمت راســت و چــپ مــی بینیــد. اگــر مســیر ســمت راســت را نمــی بینیــد و بــاز 
نیســت، برویــد آنجــا و بــه مجســمه ای کــه دقیقــا روبــروی درب مســیر ســمت چــپ اســت ضربــه بزنیــد تــا راهــی مخفــی بــاز شــود 
و اینجــا بــرای کســانی اســت کــه بــه دنبــال دســتیابی بــه پایــان ســوم هســتند. بــه ایــن مســیر مخفــی برویــد. اگــر خــط داســتانی 
 pilgrim را بــرای دســتیابی بــه پایــان ســوم طبــق راهنمــا دنبــال کــرده ایــد، اینجــا بــا یــک Yuria و Anri of Astora و ماموریــت هــای
ــر از روی  ــا Sword of Avowal را بگیریــد کــه البتــه یــک شمشــیر قابــل اســتفاده نیســت. جلوت کــه ایســتاده اســت صحبــت کنیــد ت
جســدی کــه ســمت چــپ اســت مــی توانیــد Brass set را برداریــد. حــاال وارد یــک اتــاق بــزرگ کــه انتهــای ایــن راهــروی مخفــی اســت 
شــوید و از گوشــه ســمت راســت اتــاق از درون صنــدوق، Reversal Ring را برداریــد کــه بــه شــخصیت هــای مــرد اجــازه مــی دهــد 
حــرکات شــخصیت هــای مونــث را انجــام دهــد و برعکــس. چــرا چنیــن چیــزی در اینجاســت؟ میازاکــی خیلــی باهــوش و زرنــگ تــر از 
ایــن حــرف هاســت. ایــن حلقــه بــرای ایــن اســت کــه اگــر شــخصیت خــود را ریســت کــرده و جنســیت خــود را نــزد Rosaria تغییــر داده 
باشــید و حــاال در جنســیت غلــط )یعنــی در جنســیت موافــق Anri of Astora( باشــید، بتوانیــد بــا ایــن حلقــه ایــن موضــوع را درســت 
کنیــد و بتوانیــد مراســم Rite of Avowal و ازدواج را در اینجــا انجــام دهیــد. حــاال اگــر همــه چیــز درســت باشــد در وســط ایــن اتــاق 
 Lord مــی توانیــد مراســم ازدواج را فعــال کنیــد )البتــه ازدواجــش دارک ســولزی اســت!!( و یــک کات ســین ببینیــد. مبارکتــان باشــد
 pilgrim را هــم از اینجــا برداریــد و از محــل Anri’s Straight Sword اگــر از اینجــا ســفر کنیــد و بعــدا برگردیــد، مــی توانیــد !!of Londor
نیــز جــادوی Chameleon را برداریــد. در اینجــا دیگــر بــه پایــان خــط داســتانی Anri of Astora مــی رســید و اصلــی تریــن مرحلــه را بــرای 

گرفتــن پایــان ســوم انجــام داده ایــد.

بعــد از عروســی و پلوخــوری و رقــص و پایکوبــی و ... حــاال وقــت ادامــه مســیر اســت!! حــاال برگردیــد بــه اتــاق دایــره ای و ایــن بــار 
مســیر چــپ اتــاق را کــه از اول بــاز بــود برویــد و در انتهــای مســیر، امبــر را برداریــد و دســتگیره را بکشــید تــا مســیر بــاز شــود و ســپس 
ــا انتهــا بــاال برویــد و از منظــره ایــن بــاال حســابی لــذت ببریــد. حــاال دســتگیره وســط ایــن بخــش را بچرخانیــد و مســیر  از پلــه هــا ت

جدیــدی کــه بــاز مــی شــود را دنبــال کنیــد تــا بــه بونفایــر Anor Londo bonfire برســید و آن را روشــن کنیــد.

• 	Aldrich, Devourer of Gods به سمت Anor Londo از

ــه  ــا ب ــم ت ــم، کمــی برمــی گردی ــن منطقــه ادامــه دهی ــه ســمت پیشــروی در ای ــن کــه مســیر را ب ــل از ای ــر Anor Londo قب از بونفای
کاوننــت Blades of the Darkmoon بپیوندیــم. برگردیــد درون برجــی کــه وســطش دســتگیره را کشــیدیم و دوبــاره دســتگیره وســط 
را بچرخانیــد تــا بــرج پاییــن بــرود. بــه لبــه ایــن بــرج در ســمت چــپ برویــد کــه از آن لبــه یــک ســاختمان کوچــک دیگــر را مــی بینیــد. 
بــا ایــن کــه بیــن شــما و آن ســاختمان آســمان اســت ولــی اگــر آرام از لبــه جلــو برویــد و مســیر مســتقیم را بــه ســمت ســاختمان 
دیگــر دنبــال کنیــد مــی بینیــد کــه روی یــک پــل نامرئــی هســتید و مســیر را برویــد جلــو تــا بــه بالکــن ســاختمان دیگــر برســید. اینجــا 
 Darkmoon Loyalty اســت و مــی توانیــد بــا او صحیــت کنیــد. اگــر شــما Company Captain Yorshka شــخصیتی را مــی بینیــد کــه

gesture را داشــته باشــید )در صحبــت بــا ســیریس مــی گیریــد(، مــی توانیــد بــه ایــن کاوننــت ملحــق شــوید.

رفتــار شــما بــا ایــن شــخصیت نقــش خیلــی خیلــی مهمــی در خــط داســتانی sirris of the Sunless realms دارد و بــرای اطــاع از ایــن 
موضــوع یــک بخــش کوچــک را بــرای شــما بازگــو مــی کنــم تا بدانیــد رفتــار شــما بــا Company Captain Yorshka چطــور روی داســتان 
 Darkmoon Loyalty gesture اثــر مــی گــذارد. ثانیا بــرای ایــن کــه بدانیــد چطــور بایــد sirris of the Sunless realms شــخصیت مهــم

را بگیریــد نیــز بــه بخــش آخــر راهنمــا و خــط ماموریــت ســیریس مراجعــه کنیــد تــا بتوانیــد عضــو کاوننــت شــوید.

sirris of the Sunless realms روی خط داستانی شخصیت Company Captain Yorshka تاثیر رفتار شما با

• 	 Firelink Shrine از sirris ،وی بدهیــد  covenant ــرای پیشــرفت در اگــر شــما بــه Rosaria حتــی یــک عــدد Pale Tongue ب
خواهــد رفــت و دشــمن شــما مــی شــود.

• ــز sirris از Firelink Shrine خواهــد رفــت. )بعــد از آپدیــت ۱٫۰۵ اگــر 	 اگــر شــما Company Captain Yorshka را بکشــید نی
ــود(. ــل ادامــه خواهــد ب ــد ماموریــت sirris قاب Company Captain Yorshka را بکشــید و ســپس ظاهــر خــود را عــوض کنی

• اگــر قبــل از برداشــتن آیتمهــا از روی جســد Company Captain Yorshka پــس از کشــتن وی، ظاهــر خــود را عــوض کنیــد نیــز 	
خــط داســتانی sirris متوقــف خواهــد شــد. ابتــدا آیتمهــا را برداریــد و ســپس تغییــر ظاهــر دهید. 

Aldrich, Devourer of Gods به سمت Anor Londo از  

حــاال راهنمــا را ادامــه مــی دهیــم. بــه هــر شــکل بعــد از صحبــت بــا  Company Captain Yorshka، به داخــل بــرج برویــد و 
بونفایــر Prison Tower bonfire را روشــن نماییــد. حــاال وقــت مقــداری ســقوط اســت تــا آیتــم جمــع کنیــم. حلقــه  Silvercat Ring را 
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فعــال کنیــد یــا از Spook اســتفاده نماییــد تــا آســیب ســقوط برایتــان کــم شــود. ســپس شــروع کنیــد و از مرکــز بــرج یکــی یکــی لبــه 
هــا را بــه روی لبــه پایینــی بپریــد. اولیــن آیتــم درخشــنده ای کــه مــی بینیــد Painting Guardian’s Curved Sword اســت. دومــی هــم 
 Church of Yorskha ــد کــه در ــت مــی بینی ــد و در نهای ــن بپری ــاس Painting Guardian’s armour set اســت. همینطــور پایی ســت لب

هســتید )دم طراحــان مراحــل گــرم!!(. حــاال از بونفایــر اینجــا بــه Anor Londo ســفر نماییــد. 

حــاال وقــت گشــت و گــذار در ایــن منطقــه اســت کــه بــا ایــن کــه زیــاد بــزرگ نیســت ولــی پــر اســت از شــوالیه هــای نقــره ای. ایــن 
لعنتــی هــا خیلــی جــان ســخت و مرگبــار هســتند و اگــر شــخصیتی برپایــه حمــات دور و تقریبــا ضعیــف از نظــر دفــاع داریــد اینجــا 
کارتــان ســخت تــر مــی شــود.  اگــر اینجــا نمــی خواهیــد یــا نمــی توانیــد بــا ایــن شــوالیه هــا مبــارزه کنیــد دو راه وجــود دارد. یکــی ایــن 
 the Chameleon یــا Young White Branch کــه کمــک بــرای خــود احضــار نماییــد و درخواســت کمــک کنیــد. راه دوم هــم ایــن کــه از
spell اســتفاده نماییــد و بــه ایــن شــکل وقتــی دشــمن مســتقیم بــه شــما نــگاه نمــی کنــد مــی توانیــد بــدون جلــب توجــه دشــمنان 
راه برویــد و دیــده نشــوید. البتــه وقتــی آیتمــی برداریــد یــا دربــی را بــاز کنیــد، پوشــش مخفیتــان لــو مــی رود!! البتــه ایــن هــا کار مــا 

نیســت و مــا مــی رویــم دشــمنان را مــی کشــیم!!

وقتــی از پلــه هــای بــزرگ و اولیــه ایــن منطقــه بــاال برویــد یــک شــوالیه بــا نیــزه بــه شــما حملــه مــی کنــد. دومــی هــم خیلــی زود 
بــه او ملحــق مــی شــود. بعــد از کشــتن ایــن دو در بــاالی پلــه هــا و ســمت چپتــان، Soul of a Weary Warrior را برداریــد. lمســیر 
 Soul ســمت راســتتان بــن بســتی اســت کــه توســط یــک ســیلور نایــت چشــم قرمــز نگهبانــی مــی شــود کــه اگــر وی را بکشــید
of a Crestfallen Knight مــی گیریــد. درب بــزرگ وســط ایــن منطقــه بــاز نمــی شــود )از پشــت بایــد آن را بــاز کنیــم( و بایــد بــه تنهــا 
 Giant’s Coal مســیری کــه اینجــا باقــی مانــده برویــم. روی لبــه هــای پاییــن ایــن بخــش چیــزی وجــود نــدارد پــس وارد درب شــوید و
 infusion ســاح هاســت و حــاال دیگــر بــه تمــام انــواع infusion آهنگــر بدهیــد. ایــن آخریــن ایتــم بــرای Andre را برداریــد تــا بعــدا بــه

دسترســی دارید.

از پلــه هایــی کــه اینجاســت بــاال برویــد تــا زمانــی کــه بــه یــک کلیســای دیگــر مــی رســید. در هــر دو ســمت پلــه هایــی وجــود دارنــد 
کــه پاییــن مــی رونــد و پاییــن هــم پــر از deacon اســت. در بخــش وســط بیــن دو راه پلــه بایســتید و بــه ســقف بــاالی ســرتان نــگاه 
کنیــد. یــک شــلیک تیــر در اینجــا، آن موجــود مخــوف عنکبوتــی ترســناک کــه یــک بــار دیگــر هــم در بــازی بــا چنیــن چیــزی مبــارزه کــرده 
بودیــم را بــه طبقــه پاییــن مــی انــدازد. بهتــر اســت االن ایــن کار را انجــام دهیــد تــا بعــدا ناگهــان بپــرد پاییــن و بیافتــد روی ســرتان!! 
حــاال بــه ســراغ پلــه هــا برویــم. روی بالکــن پلــه هــای ســمت چــپ ۴ عــدد deacon هســتند کــه ۲ تــا در جلــوی درب بــاس هســتند و 
۲ عــدد دیگــر هــم در وســط ایــن بخــش اســتاده انــد. همچنیــئ ایــن منطقــه پــر اســت از slime کــه کلــی از آنهــا روی ســقف هســتند 
 soul را بکشــید کــه از deacon ۳ و منتظرنــد تــا بپرنــد پاییــن روی ســرتان. در اینجــا برویــد روی پلــه هــای ســمت چــپ بایســتید و ابتــدا
ــا اســتفاده از بخــش دیگــر پلــه هــا، دو عــدد دیگــر را کــه در طبقــه پاییــن هســتند اســنایپ کنیــد و  نگهبانــی مــی کننــد. ســپس ب
ســپس بــه باالتریــن قســمت پلــه هــا برویــد. اینجــا چنــد Moonlight Arrow را برداریــد و از اینجــا ۲ عــدد deacon دیگــر را نیــز اســنایپ 
نماییــد. ســپس بهتــر اســت یکــی یکــی همــه اســایم هــای روی ســقف را بیاندازیــد پاییــن و بکشــید تــا منطقــه پــاک شــود و البتــه 

مــی توانیــد کــه خیلــی از ایــن هــا را هــم نادیــده بگیریــد.

حــاال برویــم ســراغ ســت پلــه هــای ســمت راســت )در جایــی کــه اول از پلــه هــا بــاال آمدیــم و از روی ســقف عنکبــوت را انداختیــم(. 
از اینجــا و روی پلــه هــای ســمت راســت، روی نزدیکتریــن بخــش بــه زمیــن بایســتید و از اینجــا مــی توانیــد موجــود عنکبوتــی را کــه 
احتمــاال بــه ســمت درب ایــن بخــش رفتــه اســت را اســنایپ نماییــد و زود بعــد از تیــر زدن برگردیــد بــه طبــه بــاال چــون ایــن موجــود 
»معمــوال« نمــی توانــد بــاال بیاییــد و حملــه اش نیــز زیــاد بــه بــاال نمــی رســد کــه بخواهــد بــه شــما آســیب بزنــد و بــه ایــن روش مــی 
توانیــد او را بکشــید. بــه هــر شــکل بــه هــر روشــی کــه برایتــان بهتــر اســت ایــن عنکبــوت را بکشــید و از آن، Aldrich’s Ruby را بگیریــد. 
اگــر طبــق ایــن راهنمــا آمــده باشــید و دیگــر موجــود عنکبوتــی را نیــز قبــا در Cathedral of the Deep کشــته باشــید حــاال یــک جفــت 

حلقــه Aldrich داریــد کــه بــا هــم ســت و مــچ هســتند.

وقتــی اینجــا را پاکســازی کردیــد، برویــد و در ســمت چــپ درب ایــن اتــاق یــک دســتگیره را بچرخانیــد تــا درب بــاز شــود. حــاال مســیرتان 
بــه اتــاق بــاس، دیگــر خیلــی کوتــاه و سرراســت اســت و از بونفایــر آنــور لونــدو مســتقیم بــه آن مــی رســید زیــرا درب وســط کــه از آن 
طــرف بســته بــود را بــاز کردیــم. خودتــان را بــرای مبــارزه بــا ســومین لــرد ســیندر آمــده کنیــد. ایــن بــاس فایــت یــک پیشــرفت بــزرگ و 
یــک نقطــه بــی بازگشــت در داســتان بــازی اســت و بهتــر اســت قبــل از ایــن هــر خــط داســتانی و ماموریــت شــخصیت هــا را انجــام 

داده باشــید کــه در طــول قســمت هــای ایــن راهنمــا بــه تمامــی آنهــا کــه تــا اینجــا بایــد انجــام شــوند اشــاره کــرده ایــم.

• 	Aldrich, Devourer of Souls باس فایت

ایــن بــاس مخصوصــا در شــرایطی خــاص مــی توانــد یــک مبــارزه کابــوس وار برایتــان رقــم بزنــد. بگذاریــد تــا برایتــان بگویــم بهتــر اســت 
چــکار کنیــد. ایــن بــاس جــدا از حمــات نزدیکــش کــه واقعــا شــما را اذیــت خواهنــد کــرد، از دور بــا جــادوی خالــص بــه شــما حملــه مــی 
کنــد کــه کار خیلــی خیلــی ســختی بــرای فــرار از آن داریــد. هیــچ کــدام از heavy knight armour هــا و .. اینجــا بــه هیــچ دردی نمــی 
خورنــد. بــه جــای آنهــا بهتریــن ســت لبــاس کــه هــم وزنــش در درجــه اول ســبک باشــد و هــم مقاومــت در برابــر جــادو دارد را بــه تــن 
کنیــد. بهتــر اســت تیرکمــان و کاتالیســت و.. اینجــور ســاح هایتــان را هــم کنــار بگذاریــد. یــک ســپر کــه در عیــن ســبک بــودن، مقاومــت 
خوبــی بــه جــادو داشــته باشــد را برداریــد مثــل East-West shield و یــا حتــی اگــر شــخصیتتان خیلــی چابــک اســت و در غلــت زدن 
و جاخالــی دادن حرفــه ای هســتید، ســپر را هــم بــی خیــال شــوید و هــر چیــزی کــه زود قــدرت بدنیتــان را پــر مــی کنــد همــراه خــود 
ــه جــادو و تاریکــی مقــاوم  ــادی دارد ولــی نســبت ب ــه الیتنینــگ و آتــش ضعــف زی ــد. Aldrich, Devourer of Souls نســبت ب برداری
اســت. ســاح خــود را Enchant کنیــد و اگــر اســپل هــا یــا معجــزات دفاعــی خــوب داریــد آنهــا را قبــل از ورد بــه مــه بــاس فعــال نماییــد، 

زیــرا وقتــی وارد شــویم کار بافاصلــه شــروع مــی شــود.
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ایــن بــاس واقعــا روی مــخ اســت. باالخــره یکــی از لردهــای ســیندر اســت. حملــه معمولــی او وقتــی از وی دور هســتید یــک نیــزه 
جادویــی فــوق العــاده مرگبــار و کشــنده اســت کــه پرتــاب مــی کنــد و بــا ایــن کــه جاخالــی دادن از آن غیــر ممکــن نیســت ولــی یکــی 
از کارهــای ســخت بــازی اســت و اگــر هــم درســت ایــن کار را نکنیــد و اشــتباه نماییــد، بدجــوری خــط ســامتیتان را غــارت مــی کنــد 
و احتمــال یــک ضــرب کشــته شــدنتان هــم هســت. ایــن نیــزه لعنتــی از کاور هــم عبــور مــی کنــد و فقــط بایــد زود بدویــد و بــه نزدیــک 
بــاس برویــد تــا بــی خیــال ایــن کار شــود! از نزدیــک، ایــن بــاس یکــی دو ضربــه ســنگین دارد کــه البتــه مــی تــوان آنهــا را نســبتا اســان 

جاخالــی داد و بهتــر اســت کــه همــواره در یــک ســمت وی بایســتید یعنــی کنــار بــاس.

همچنیــن دو حملــه نزدیــک جادویــی هــم هســتند کــه بایــد خیلــی مراقبشــان باشــید. نــوع اول یــک مــوج از جادوهــای تیــر ماننــد 
اســت کــه دنبــال شــما مــی آینــد تــا ســرانجام بــه شــما بخورنــد و اگــر بخورنــد دیگــر بایــد برخــورد آنهــا را یکــی یکــی تحمــل کنیــد و 
زجــر بکشــید! بهتــر اســت برویــد پشــت یــک ســتون و کاور بگیریــد تــا ایــن حملــه رفــع شــود و یــا ایــن کــه بدویــد بــه ســمت همیــن 
جادوهــا و وقتــی کــه نزدیکشــان شــدید بــه جلــو غلــت بزنیــد و خیلــی از آنهــا را رد خواهیــد کــرد. حملــه بدتــر ایــن اســت کــه او تعــداد 
خیلــی زیــادی نیــزه جادویــی احضــار مــی کتــد کــه مثــل بــاران در اتــاق ببارنــد و بــر ســرتان فــرود بیاینــد و مثــل یــک ابــر هــم دنبالتــان 
کننــد!! وقتــی کــه بــاس تیرکمانــش را در بیــاورد یعنــی مــی خواهــد ایــن کار را بکنــد و ســریعا دور شــوید و ســعی کنیــد کــه از زیــر 

بخشــی کــه قــرار اســت تیــر ببــارد خــارج شــوید.

بــه طــور کلــی بــرای نبــرد بــا ایــن بــاس ســعی کنیــد مــدام نزدیکــش باشــید و بــه او بچســبید و کنــارش بایســتید و وقتــی ضربــه زد 
ســریعا ســاحتان را دو دســتی بگیریــد و تــا وقــت داریــد، ضربــات مختلــف بــه وی وارد کنیــد کــه پیشــنهاد مــی کنــم از آتــش اســتفاده 
نماییــد زیــرا خیلــی کارآمــد اســت. وقتــی وی یکــی دو ضربــه بخــورد شــروع بــه تلپــورت مــی کنــد و در زمیــن فــرو مــی رود، درســت 
مثــل کــرم غــول پیکــر در Smouldering Lake. ایــن کار مقــداری هــم اســیب بــه شــما مــی زنــد. ســریعا ســامتی خــود را چــک کنیــد 
و اگــر نیــاز اســت یــه ایتــم ســامتی مصــرف کنیــد و آمــاده باشــید تــا وقتــی بــاس از یکــی از گوشــه هــای اتــاق ظاهــر شــد ســریعا 
و بــا ســرعت هــر چــه تمــام تــر بــه وی نزدیــک شــوید. در فــاز دوم نبــرد، آلدریــچ شــروع بــه اســتفاده از المــان آتــش در حملــه هایــش 
مــی کنــد کــه آســیب ضربــه هــا را بیشــتر مــی کنــد. روش مبــارزه بــاز هــم فرقــی نــدارد و ســعی کنیــد کــه تــا هــر چقــدر مــی توانیــد 
 the Soul of و Cinders of a Lord ،نزدیــک بــاس بمانیــد و بــه او بچســبید و ضربــه بزنیــد. وقتــی ســرانجام بــاس را شکســت دهیــد

Aldrich را دریافــت مــی کنیــد.

ــه خــود  ــک کات ســین پخــش مــی شــود و خــود ب ــرد ســیندر باشــید ی ــن ســومین روح ل ــن راهنمــا آمــده باشــید و ای ــق ای ــر طب اگ
بــه athedral در High Wall of Lothric تلپــورت مــی شــوید. اینجــا اصــال بــا Emma کــه روی صندلــی اســت صحبــت نکنیــد و 
بــا Homeward برگردیــد بــه همــان آنــور لونــدو و برویــد دوبــاره بــه اتاقــی کــه کمــی قبــل آلدریــچ را کشــتیم. اینجــا از دو طــرف انتهــای 
اتــاق مــی توانیــد بــا آسانســور بــاال برویــد و از درون اتــاق خالــی، Ring of the Sun Princess را برداریــد )یــاد بانویــی کــه در دارک ســولز 
۱ اینجــا بــود بخیــر(. همچنیــن در اینجــا بدانیــد کــه مــی توانیــد برگردیــد بــه منطقــه اوایــل بــازی و دقیقــا در ورودی منطقــه ای کــه بــا 

بــاس درخــت غــول پیکــر یــا Rotted Greatwood وارد مبــارزه شــدیم، خــط داســتانی Sirris را ادامــه دهیــد

حــاال برگردیــد بــه فایــر لینــک شــراین و اگــر کاری و ارتقایــی داریــد انجــام دهیــد تــا بــه ادامــه بــازی بپردازیــم کــه شــامل یــک بــاس 
فایــت دوبــاره اســت. بایــد بــه بونفایــر Vordt of the Boreal Valley ســفر کنیــد و از آنجــا دوبــاره مســیر را برگردیــد و از پلــه هــا بــاال 
ــم  ــی اســت صحبت کنی ــا Emma کــه روی صندل ــد و وارد cathedral شــوید و حــاال وقتــش اســت تا ب ــد و شــوالیه هــا را رد کنی بروی
و Basin of Vows را بگیریــم. ســپس بــه محــراب پشــت صندلــی وی برویــم تــا از آنجــا بــاس فایــت بعــدی را فعــال کنیــم کــه مبــارزه 

ــت. ــا  Dancer of the Boreal Valley اس ب

• 	Dancer of the Boreal Valley باس فایت

خــب رســیدیم بــه یــک بــاس فایــت دیگــر بــا یــک بــاس خیلــی جــذاب و دیوانــه کــه از آن بــاس هایــی اســت کــه وقتــی مــی بینیــدش 
و کات ســین آمدنــش را مشــاهده مــی کنیــد، تنهــا کاری کــه مــی توانیــد بکنیــد تحســین ســازندگان و طراحــان بــازی اســت. جالــب 
اســت بدانیــد کــه ایــن بــاس را خیلــی وقــت قبــل زمانــی کــه بــه High Wall of Lothric دسترســی پیــدا کردیــم را نیــز مــی توانســتیم 
ســراغش بیاییــم و تنهــا کافــی بــود تــا Emma را بکشــیم، ولــی خــب ناســامتی قصــد خودکشــی نداشــتیم کــه بخواهیــم بــا آن لــول 
پاییــن ســراغ ایــن بــاس برویم!! ایــن بــاس فایــت مــی توانــد خیلــی ســخت نباشــد، در حالتــی کــه تمرکــز خودتــان را حفــظ کنیــد و 
جوگیرانــه عمــل نکنیــد! ایــن بــاس نســبت بــه lightning و bleed ضعیــف اســت کــه ایــن مــورد را در انتخــاب ســاح بــرای مبــارزه بــا 
وی لحــاظ کنیــد. اســتراتژی پایــه در ایــن مبــارزه، صبــر و توجــه اســت. حــرکات و حمــات Dancer of the Boreal Valley بیــش از حــد 
ســریع نیســتند و اگــر دقــت داشــته باشــید عامــت هــای خیلــی خوبــی بــرای حملــه هایــش دارد کــه بــه راحتــی مــی توانیــد آنهــا 
را متوجــه شــوید، بنابــر ایــن تــا زمانــی کــه مــدام ســعی کنیــد کــه بــه پشــت بــاس غلــت بزنیــد )و ســپس پــای راســتش را هــدف 

ضرباتتــان قــرار دهیــد(، مــی توانیــد از ضربــات او دوری کنیــد.

بــه جــز حملــه چرخشــی و spinning slash کــه احتمــال کشــتن شــما را دارد، در دیگــر حمــات، معمــوال اگــر از ضربــه نخســت هــر 
حملــه جاخالــی دهیــد، دیگــر مــی تواندخیالتــان تــا حــد زیــادی راحــت باشــد. فاصلــه و پنجــره بیــن حملــه هــای ایــن بــاس نیــز نســبتا 
زیــاد اســت کــه ایــن خیلــی موضــوع خوبــی اســت کــه در ایــن زمــان چنــد ضربــه بزنیــد و دوبــاره برویــد عقــب تــر و تمرکــز کنیــد روی 
حرکتــی کــه وی مــی خواهــد انجــام دهــد و ســعی کنیــد بــه پشــتش برویــد. در فــاز دوم نبــرد، Dancer of the Boreal Valley خیلــی 
ســریع تــر و وحشــی تــر مــی شــود کــه در ایــن فــاز بهتــر اســت تــا مــی توانیــد مــدام از او دور شــوید و عقــب برویــد. یعنــی در واقــع 
در ایــن فــاز بایــد هــی در زمــان مناســب نزدیــک شــوید و یکــی دو ضربــه بزنیــد )فقــط در هنــگام یکــی دو نــوع حملــه ایــن بــاس در فــاز 
دوم، وقــت کافــی داریــد کــه برویــد و ضربــه بزنیــد، مثــل حملــه ای کــه بــه هــوا مــی پــرد و فــرود مــی آیــد( و ســپس ســریعا از او دور 

شــوید و ایــن رونــد را بــا دقــت تکــرار نماییــد.

 از ســوی دیگــر اگــر بــرای شــما جاخالــی دادن و غلــت زدن کار ســختی اســت، مــی توانیــد از ســتون هــا و قایــم شــدن پشــت آنهــا 
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اســتفاده کنیــد. البتــه ضربــات بــاس از کنــار و دیگــر بخــش هــا مــی توانــد بــه شــما برخــورد کنــد ولــی راه درســتش ایــن اســت کــه 
ســعی کنیــد همیشــه بــاس دقیقــا در روبــروی شــما باشــد یعنــی هــر طــرف ســتون کــه بــاس حرکــت کــرد، شــما هــم بــه ســمت 
دیگــر حرکــت کنیــد تــا مــدام در پشــت ســتون دقیقــا روبــروی بــاس باشــید و اصــا هــم بــه ســتون نچســبید و تــا حــدی کــه جــا دارد از 
آن دور شــوید و عقــب برویــد کــه اگــر ایــن رونــد را درســت انجــام دهیــد کامــا امــن خواهیــد بــود. وقتــی کــه او در فاصلــه بیــن حملــه 
هایــش اســت یــا وقتــی کــه مــی خواهــد یــک کمبــو را شــروع کنــد، ســریع بدویــد و بــه پشــت وی رفتــه و شــروع بــه ضربــه زدن کنیــد. 
یــک خنجــر دارای المــان خونریــزی در اینجــا خیلــی بــه درد مــی خورد. اگــر شــخصیتتان دورزن اســت کــه اینجــا دیگــر خیلــی بــه نفعتــان 
مــی شــود و ایــن بــاس بــرای شــما خیلــی راحــت تــر مــی شــود. اگــر یــک حملــه از راه دور بــا المــان Lightning داریــد کــه خیلــی 
خــوب اســت، اگــر یــک اســپل بــر اســاس Lightning داریــد کــه خیلــی بهتــر هــم هســت! مقــداری تیــر و Ashen Estus همــراه خــود 
ــر Dancer of the Boreal Valley bonfire را روشــن  ــد بونفای بیاوریــد و از دور کار بــاس را بســازید! وقتــی کــه بــاس را شکســت دادی

نماییــد. حــاال دوبــاره جلــوی محــراب برویــد تــا یــک راه جدیــد بــه جلــو بــاز شــود و یــک نردبــان پاییــن مــی ایــد.

• 	Dragon Barracks به سمت Dancer of the Boreal Valley از

از نردبــان بــاال برویــد. ســمت چــپ بــه یــک منطقــه انتخابــی مــی رود کــه بعــدا بــه آنجــا خواهیــم رفــت و توضیــح خواهــم داد. فعــا 
مســیر مســتقیم را برویــد. در اتــاق روبــرو یــک priest در حــال گشــت زنــی و یــک red�eyed knight کــه زانــو زده اســت وجــود دارنــد. 
ایــن شــوالیه هــا قدرتمنــد هســتند ولــی کشتنشــان چنــدان هــم ســخت نیســت. کشــیش هــم کــه مثــل آب خــوردن کشــته مــی 
شــود امــا یــک مشــکلی کــه هســت ایــن اســت کــه اگــر وقتــی کــه هنــوز بــا شــوالیه بــا مبــارزه نکــرده ایــد و یــا وقتــی کــه در حــال 
نبــرد بــا او هســتید، کشــیش هــم متوجــه شــود و حالــت هجومــی بگیــرد، یــک جــادوی پــر کننــده خــط ســامتی بــرای شــوالیه اجــرا 
مــی کنــد کــه مــدام خــط ســامتی او را پــر مــی کنــد و کارتــان خیلــی ســخت مــی شــود. یــادش بخیــر... شمشــیر و ضربــات مــن ایــن 
قــدر قــوی بــود کــه بیچــاره بــا ایــن جــادوی پــر کننــده ســامتی هــم بــه جایــی نمــی رســید و بــاز هــم کشــته مــی شــد!! بهتــر اســت 
اول کشــیش را از بیــن ببریــد و ســپس شــوالیه را. یــک نکتــه مثبــت اینجاســت کــه شــوالیه معمــوال اصــا از درب ایــن اتــاق بیــرون 
نمــی ایــد یعنــی اگــر عقــب برویــد و از جایــی کــه وارد اتــاق شــدید، کمــی عقــب تــر از ورودی بایســتید، شــوالیه نمــی آیــد جلوتــر و 

مــی توانیــد او را راحــت تــر بکشــید.

 Soul of a Crestfallen ــاق ــرد دارد. بعــد از نبــرد از انتهــای ات ــر مــی بینیــم هــم کارب ــرای دو شــوالیه بعــدی کــه جلوت ایــن موضــوع ب
Knight را برداریــد و بــه ســمت راســت برویــد زیــرا آسانســوری کــه ســمت چــپ اســت هنــوز کار نمــی کنــد و بایــد فعــال شــود. کمــی 
بعــد از پیچیــدن و قبــل از بــاال رفتــن از پلــه هــا، بایســتید و یــک شــوالیه بــه ســمت شــما خواهــد آمــد، اصــا جلوتــر نرویــد زیــرا یــک 
شــوالیه دیگــر هــم خواهــد آمــد. شــوالیه را بکشــید پاییــن و ببریــد عقــب نزدیــک درب اتــاق و از پــای در آوریــد. جــاال وقتــی از پلــه هــا 
بــاال برویــد هــم شــوالیه دوم را خواهیــد دیــد و هــم دقیقــا بعــد پلــه هــا ســمت راســت یــک کشــیش وجــود دارد کــه ســعی کنیــد 
ســریعا ابتــدا کشــیش را بکشــید تــا مشــکل برایتــان ایجــاد نکنــد )مشــکل بــرات پیــش آمــده کســگم؟!!(. شــوالیه دوم را هــم بکشــید 
پاییــن پلــه هــا و بکشــید زیــرا در راهــرو و مقــداری جلوتــر یــک کشــیش دیگــر هــم هســت کــه خــود را بــه مــردن زده اســت!! ایــن هــا 

را بکشــید و جلوتــر بونفایــر Lothric Castle bonfire را روشــن نماییــد.

از اینجــا مســیری مــی بینیــد کــه بــه کنــار یــک لبــه مــی رود کــه مــی توانیــد از آن جــا بپریــد پاییــن کــه ایــن مســیر دوبــاره بــر مــی گــردد 
بــه همــان بخــش بونفایــر Dancer، پــس بــی خیــال رفتــن بــه آن شــوید. بــه جایــش مســیر مســتقیم را برویــد. از صندوقــی کــه مــی 
بینیــد Prayer set را برداریــد. از روی بالکــن مــی توانیــد Titanite Chunk را برداریــد ولــی حواســتان بــه تیرانــداز و دشــمن کــه پاییــن 
پلــه هــا ســمت راســت هســتند باشــد. ایــن هــا خــط ســامتی بیشــتری از بقیــه دارنــد و برخــی از ایــن هــا یــک بمــب هــای عجیــب و 
غریبــی هــم بــه ســمت شــما مــی اندازنــد.  از پلــه هــا بــاال برویــد. در ســمت چپتــان یــک تیرانــداز اســت کــه وقتــی بــه انــدازه کافــی 
جلــو برویــد شــروع بــه حملــه مــی کنــد و او را از پــای در آوریــد. مراقــب دشــمن ســپردار کــه نیــزه بــه دســت دارد در پاییــن پلــه هــای 
روبــرو باشــید. از آن مهــم تــر حواســتان بــه یــک  grunt دیگــر کــه در پشــت آیتــم هــای ســمت چــپ پلــه هــا مخفــی شــده اســت نیــز 

باشــد کــه ناگهــان بــه شــما حملــه مــی کنــد.

 Titanite جلوتــر آیتمــی مــی بینیــد کــه وقتــی برویــد آن را برداریــد ۳ دشــمن ضعیــف بــه شــما حملــه مــی کننــد کــه آن هــا را بکشــید و
Chunk را برداریــد.  یــک صــدای عجیبــی کــه مــی شــنوید مربــوط بــه یــک winged knight در بــرج کوچــک اســت. اگــر آرام وارد شــوید 
و از زیــر پلتفــرم راه برویــد وی ناگهــان پاییــن مــی پــرد. وی را بــا دقــت بکشــید و Twinkling Titanite کــه از آن نگهبانــی مــی داد را بــر 
 Winged Knight set داریــد. حــاال از نردبــان هــم مــی توانیــد بــاال برویــد و بــه دیــوار ضربــه بزنیــد تــا راهــی مخفــی بــاز شــود و از آنجــا
و the Sacred Bloom shield را برداریــد. دوبــاره برگردیــد بــه پاییــن بــرج و ایــن بــار از پلــه هــا بــاال برویــد. یــک دشــمن در خیلــی باالتــر 
ایســتاده و شــروع بــه انداختــن بمــب مــی کنــد و یــک تیرانــداز هــم کمــی جچلوتــر از ســمت راســت بــه وی ملحــق مــی شــود!! تــازه 

یــک تیرانــداز دوم هــم دقیقــا پشــت اولــی منتظــر اســت!

ــر  ــن ت ــک ســطح پایی ــرار دارد، ی ــاالی آن ق ــداز ب ــه بمــب ان ــی شــکل ک ــد هال ــه بخــش طــاق مانن ــل از ورود ب ــان قب  در ســمت چپت
نیــز مــی بینیــد کــه آنجــا یــک دشــمن قــد بلنــد اســت کــه halberd دارد و گشــت زنــی مــی کنــد. یــک grunt هــم در گوشــه اینجــا 
کمیــن کــرده تــا حملــه کنــد ولــی کــور خوانــده مــا راهنمــا داریــم! اینهــا را بکشــید و Large Soul of a Weary Warrior را برداریــد. در 
بخش آینــه ایــن قســمت، مــی توانیــد Titanite Chunk ۲ را برداریــد و یــک گرانــت هــم بــه شــما حملــه مــی کند. مســیر را برگردیــد 
و حــاال وارد منطقــه طــاق ماننــد و هالــی شــکل شــوید و بــه محــض ورود یــک گرانــت بــا تبــر بــه شــما حملــه مــی کنــد. وقتــی او را 
 Dragon Barracks کشــتید مــی توانیــد آزادانــه بــه ســمت بخــش هالــی شــکل بعــدی بدویــد و بعــد از ورود بــه چــپ بپیچیــد و بونفایــر

bonfire را روشــن نماییــد.

• 	Dragonslayer Armour به سمت Dragon Barracks از

ایــن منطقــه ÷یچیــده و ســخت اســت و مخصوصــا توضیــح دادنــش بــه صــورت متــن کار دشــواری را مــی طلبــد ولــی ســعی خــود را 
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مــی کنــم کــه بــه بهتریــن شــکل توضیــح دهــم. اینجــا دو ســت از پلــه هــا دارد کــه حتمــا روبــروی بونفایــر آن هــا را مــی بینیــد. از پلــه 
هــای چــپ بــاال برویــد و بچســبید بــه دیــوار و مســیر را برویــد جلــو. یــک شــوالیه چشــم قرمــز زانــو زده اســت. اگــر مــی توانیــد او را 
بکشــید کــه خیلــی هــم آســان نیســت، بــه ســراغش برویــد و از کشــتنش Greatlance را مــی گیریــد. حــاال بــه ســمت اژدهایــی کــه 
بــه صــورت مخــوف و مرمــوز و ترســناکی بــی حرکــت اســت برویــد. نتیجــه ایــن کارتــان بســیار جــذاب و مخــوف اســت. امــا خبــر خــوب 
ایــن اســت کــه اگــر یــک تیرکمــان خــوب و کلــی تیــر داریــد و کار بهتــری هــم بــرای انجــام دادن نداریــد، مــی توانیــد بــه ایــن غائلــه 
خاتمــه دهیــد! بایــد یــک نقطــه ای را پیــدا کنیــد کــه از آنجــا بتوانیــد بــه ایــن اژدهایــان مخــوف شــلیک کنیــد در حالــی کــه آنهــا نتواننــد 

بــه شــما آســیب بزننــد.

مــن کــه مــدام مــی رفتــم جلــو تیــر مــی زدم و زود بــر مــی گشــتم عقــب کــه آتــش بــه مــن نخــورد زیــرا مــی دانیــد کــه هــر چقــدر دورتــر 
شــوید آســیب تیــر خیلــی کمتــر مــی شــود و ایــن هــا هــم خیلــی پوســت کلفــت هســتند! ناســامتی اژدهــا هســتند دیگــر! تیــر را 
بــه بــدن یــا ســر اژدهــا بزنیــد و دیگــر اعضــای بدنــش مخصوصــا بــال هــا زیــاد مفیــد نیســتند. یکــی از ایــن مناطــق خــوب در ســمت 
نزدیــک بــه بونفایــر پــل ایــن منطقــه اســت در نزدیــک یــک شــکاف در دیــوار در جلــوی اژدهــای ســمت چپــی کــه ســفید رنــگ اســت. 
خــط ســامتی ایــن دو هیــوال مشــترک اســت و دوتایــی بــا هــم بــه دیــدار باقــی مــی شــتابند! وقتــی کــه ایــن دو را کشــتید و دیگــر از 
دستشــان راحــت شــدیم، مــی توانیــد از پــل جلــوی آنهــا رد شــوید و Lightning Urn و ســپس Ember را برداریــد. بــه راســت بپیچیــد 

و ســر اژدهــای زرد رنــگ را دور بزنیــد و Refined Gem را برداریــد. یــک Ember دیگــر نیــز از روی جســد نزدیــک ایــن منطقــه برداریــد.

حــاال از پــل ایــن منطقــه از طرفــی کــه اژدهایــان بودنــد، بــه یــک لبــه زیــر بپریــد. از قســمت زیــر پــل Undead Bone Shard را برداریــد و 
برویــد بــه گوشــه ســمت چــپ ایــن منطقــه. پاییــن ایــن لبــه یــک Grunt مــی بینیــد امــا در اصــل وی یــک snake beast لعنتــی اســت. 
اگــر مــی توانیــد بــا شــلیک بــه ســرش وی را قبــل از ایــن کــه تبدیــل شــود بکشــید ایــن کار را انجــام دهیــد زیــرا یکــی دیگــر از ایــن 
لعنتــی هــا هــم در ســمت دیگــر ایــن منطقــه وجــود دارد و اگــر بخواهیــد هــر دو را بــا هــم در نبــرد همزمــان نزدیــک بکشــید تقریبــا 
مرگتــان از حتمــی هــم حتمــی تــر اســت. اگــر تیــر زدیــد و کشــته نشــد و تغییــر شــکل داد، یــک شــکاف کوچــک در دیــوار ایــن بخــش 

وجــود دارد کــه آنجــا مــی توانیــد از حملــه ایــن دشــمن در امــان باشــید و از آنجــا هــر دوی ایــن هــا را بــا تیــر بکشــید.

ــد Titanite Shard را  ــد و  Twinkling Titanite و چن ــا بودن ــه آنه ــی ک ــن در بخش ــد پایی ــتید بپری ــوال را کش ــر دو هی ــه ه ــی ک وقت
برداریــد. ســپس از تنهــا راه خروجــی کــه اینجــا وجــود دارد داخــل شــوید. از میــان بشــکه هــای ســمت چــپ دربــی کــه اینجاســت 
ــزارد کــه Twinkling Titanite دارد دقیقــا در گوشــه  ــد. یــک کریســتال لی ــان شــوند و برداری ــد Lightning Urn نمای ــا چن ــد ت غلــت بزنی
ایــن منطقــه اســت ولــی یــک thief هــم منتظــر اســت تــا بــه ســمت شــما kukri پرتــاب کنــد. همچنیــن کمــی کــه جلوتــر برویــد یکــی 
دیگــر هــم از پشــت شــما پاییــن مــی پــرد و کمــی جلوتــر ۳ تــای دیگــر هــم ســراغتان مــی آینــد و همگــی کابوســی را برایتــان خلــق 
مــی کننــد! ســعی کنیــد یکــی یکــی قبــل از ایــن کــه همــه اینهــا بیــرون بپرنــد آنهــا را از بیــن ببریــد و گــول تعقیــب کــردن کریســتال 
لیــزارد را نخوریــد زیــرا ناگهــان مــی بینیــد کــه کشــته شــدید. بعــد از ایــن دشــمنان یــک بــرج دایــره ای شــکل کوچــک مــی بینیــد کــه 
یــک winged knight خیکــی روی آن اســت! مــی توانیــد او را بکشــید و بعــدش هــم آن گرانتــی کــه قبــل تــر در قســمت قبلــی راهنمــا 
هــی تیــر پرتــاب مــی کــرد را نیــز بکشــید و معمــوال هــم sniper crossbow مــی انــدازد. همچنیــن مــی توانیــد بــی خیــال ایــن شــوالیه 
و گرانــت شــوید و اصــا روی ایــن بــرج نرویــد و از لبــه ای کــه مــی بینیــد بپریــد پاییــن و مــی بینیــد کــه دوبــاره بــه همــان بخــش بونفایــر 

رســیدید.

حــاال مــی خواهیــم بــه بخــش آن ســمت پــل بپردازیــم. در آن ســمت کمــی پاییــن رفتــه و Titanite Chunk را برداریــد. یــک دشــمن قــد 
بلنــد و یــک گرانــت کــه بمــب پرتــاب مــی کنــد کمــی جلوتــر هســتند و وقتــی نزدیکشــان شــوید یــک تیرانــداز نیــز اضافــه مــی شــود. 
در اینجــا یــک درب ســمت راســتتان اســت و مســیر روبــرو هــم بــه ۲ شــوالیه مــی رســد. ایــن دو از هیــچ چیــزی نگهبانــی نمــی کننــد 
و فعــا اصــا دلیلــی نــدارد بــه ســمت آنهــا برویــم. پــس وارد درب ســمت راســت شــوید کــه وارد اتــاق هایــی مــی شــود کــه در واقــع 
 Raw Gem را از نزدیــک ســتون برداریــد و ســپس برویــد روی بالکــن و Soul of a Nameless Soldier .زیــر اژدهــای ســفید رنــگ اســت
را نیــز برداریــد. پلــه هــای اینجــا بــه یــک Outrider مــی رســد کــه شــاید اصــا یادتــان نباشــد کــه کــدام دشــمنان هســتند. قبــا یکــی 
از آنهــا را دقیقــا در اتــاق قبــل از رســیدن بــه Road of Sacrifices کشــته ایــم کــه یــک هیــوالی ســخت و یخــی بــود کــه خــودش را 
روی زمیــن مــی کشــید و بســیتار وحشــیانه حملــه مــی کــرد. یکــی هــم در ابتــدای ابتــدای بــازی بــود کــه آن زمــان کشــتنش خیلــی 
ســخت بــود و گفتیــم اگــر او را بکشــید روح خیلــی خوبــی مــی گیریــد. یادتــان آمــد؟ حتمــا یادتــان آمــد کــه چقــدر وحشــی و ســخت 
هســتند. خیلــی ارزش دارد کــه ایــن هیــوال را بکشــید زیــرا بــا ایــن کــه اجبــاری در کار نیســت ولــی در اتاقــش ۴ صنــدوق قــرار دارد 
کــه هیــچ کــدام هــم میمیــک نیســتند و چنــد Titanite Chunk و Twinkling Titanite و Spirit Tree Crest Shield را از آنهــا بــه دســت 

مــی اورید.

مســیر بعــدی مــا دربــی اســت کــه پشــت ســر آن یکــی اژدهــا قــرار داشــت. وقتــی وارد ایــن درب مــی شــوید ســمت چــپ و بــاال را 
نــگاه کنیــد کــه یــک گرانــت از بــاالی پلــه هــا بمــب آتشــین مــی انــدازد و وســط اتــاق هــم پــر اســت از بشــکه هــای منفجــر شــونده 
کــه مــی تواننــد بــا یــک بمــب روی هــوا برونــد. ســعی کنیــد خیلــی زود ایــن دمشــن را بــا تیــر یــا جــادو بکشــید. ســپس از نردبانــی 
کــه دقیقــا بعــد از ورودی اتــاق ســمت راســتتان اســت شــروع کنیــد بــه بــاال رفتــن ولــی تــا صدایــی شــنیدید از وســط نردبــان برگردیــد 
پاییــن و دو گرانــت کــه از آن بــاال بــه پاییــن مــی اینــد را بکشــید. در بــاالی نردبــان یکــی دیگــر هــم هنــوز مانــده اســت و آن را نیــز برویــد 
بــاال و بکشــید و از روی جســد Firebomb هــا و یــک Large Soul of a Nameless Soldier را برداریــد و یــک snake beast لعنتــی را 
هــم مــی بینیــد کــه در درب گیــر کــرده اســت! ســریعا از او دور شــوید و بــه ســمت پلــه هــا برویــد و از اینجــا مــی توانیــد در امنیــت بــا 
تیــر او را بزنیــد و مراقــب ونــوم هایــی کــه تــف مــی کنــد هــم باشــید. نکتــه اینجاســت کــه وقتــی در حــال زدن او هســتید تقریبــا ۵ تــا 

گرانــت هــم بــه شــما از اطــراف حملــه مــی کننــد پــس حواســتان بــه اطرافتــان هــم باشــد و آن هــا را هــم بکشــید.

Ti� ــد عــدد ــک عــدد Ember و چن overseer هــم روی بالکــن پشــت ســرتان وجــود دارد. از کشــتن snake beast، ی  همچنیــن یــک
tanite مــی گیریــد ولــی پشــت ســر او چیــز خاصــی وجــود نــدارد. حــاال بــه دربــی کــه دقیقــا در ســمت مخالــف snake beast وجــود 
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دارد برویــد و Titanite Chunk را برداریــد و یــک کریســتال لیــزارد هــم اینجاســت کــه ســریعا بــه ســمت گوشــه فــرار مــی کنــد و آن را 
بکشــید و Twinkling Titanite بگیریــد. کمــی جلوتــر هــم Titanite Scale را برداریــد. حــاال برگردیــد دوبــاره بــه داخــل اتــاق اصلــی و 
پاییــن نردبــان حــاال کــه دشــمنان را کشــته ایــد مــی توانیــد چنــد Black Firebomb را برداریــد. از پلــه هــای اصلــی اتــاق بــاال برویــد و 
 overseer اگــر گرانتــی باقــی مانــده اســت آن هــا را بکشــید. در ایــن اتــاق بــاالی پلــه هــا چندیــن دشــمن غیــر فعــال هســتند و یــک
از درب بالکــن ســمت راســتتان وارد اتــاق مــی شــود کــه ســریع برویــد او را قبــل از ایــن کــه دشــمنان را فعــال کنــد بکشــید. پشــت 
ســر overseer روی بالکــن دو عــدد دزد هــم هســتند کــه آن هــا را نیــز بکشــید و Titanite Scale را برداریــد. از بالکــن برگردیــد داخــل 
اتــاق اصلــی و Pale Pine Resin را برداریــد و یــک صنــدوق هــم اینجاســت کــه میمیــک اســت و ۳ عــدد  Titanite Scale دارد. از درب 

دیگــری کــه اینجاســت خــارج شــوید و ســمت راســتتان Large Soul of a Weary Warrior را برداریــد.

دســتگیره ای کــه اینجاســت را بکشــید. پاییــن ایــن بخــش دو عــدد priest و دو شــوالیه وجــود دارنــد و خیلــی ســخت اســت کــه از 
ایــن بــاال آنهــا را ببینیــد و همــه را اســنایپ کنیــد. مــی توانیــد از لبــه اینجــا پاییــن بپریــد و از همیــن ســمت بــه اســتقبال ایــن دشــمنان 
برویــد و مــی توانیــد برگردیــد مســیر را بــه عقــب و در بونفایــر اســتراحت کنیــد و ســپس از راه اصلــی قصــر یعنــی بعــد از دو اژدهــا کــه 
دروازه بــزرگ قصــر قبــا بســته بــود، بــه ســمت ایــن هــا بیاییــد. بهتــر اســت همیــن کار دوم را انجــام دهیــد. بعــد از بونفایــر از روی پــل 
رد شــوید و بــه ســمت دروازه اصلــی قصــر برویــد. یــک کشــیش و یــک شــوالیه ســمت راســتتان در قصــر هســتند. همچنیــن اگــر زیــاد 
از حــد وارد قصــر شــوید و جلــو برویــد یــک شــوالیه چشــم قرمــز هــم از پلــه هــا مــی ایــد پاییــن و بــه شــما حملــه مــی کنــد و تــازه 

کشــیش دوم هــم از بــاالی پلــه هــا متوجــه مــی شــود و شــروع بــه فعالیــت مــی کنــد !

بهتریــن کار ایــن اســت بــدون ایــن کــه خیلــی وارد قصــر شــوید اول کشــیش ســمت راســت را بکشــید و ســپس شــوالیه را بــه عقــب 
در حیــاط بیاوریــد و شکســت دهیــد. ســپس شــوالیه چشــم قرمــز را از پلــه هــا بکشــید پاییــن و در حیــاط بکشــید و بعــد هــم ســراغ 
کشــیش دومــی برویــد.  حــاال کــه طبقــه پاییــن قصــر امــن شــد مــی توانیــد از ســمت چــپ پلــه هــا Ember را برداریــد. از پلــه هــا بــاال 
برویــد و بــه چــپ بپیچیــد و Sunlight Medal را برداریــد. همچنیــن اینجــا بایــد آسانســور را فعــال کنیــد کــه یــک میانبــر بــاز مــی شــود 
بــه نزدیــک بونفایــر Dancer of the Boreal bonfire در کلیســای کــه در اول ایــن منطقــه واردش شــدیم و یــک شــوالیه زانــو زده بــود 
و باولیــن کشــیش را کشــتیم. بعــد ار فعــال کــردن آسانســور مســیر را جلــو برویــد بــه ســمت لبــه ســاختمان. از اینجــا مــی توانیــد 
ــا Titanite و  ــد ت ــود را ببینیــد. او را اســنایپ کنی ــه ب آن snake beast کــه کلــی ســر و صــدا در اینجــا از ابتــدای حضورمــان راه انداخت
Ember بیشــتری بگیریــد. ســپس بخــش پایینــی را پاکســازی کنیــد تــا بتوانیــد بپریــد پاییــن و Soul of a Crestfallen Knight را کــه از 

اول آمــدن مــا در ایــن منطقــه دیــده مــی شــد را برداریــد.

یــک اتــاق نزدیــک اینجاســت کــه میمیــک دارد و بــا کشــتنش Sunlight Straight Sword را مــی گیریــد. همچنیــن روی یــک جســد در 
ایــن منطقــه Braille Divine Tome of Lothric را برداریــد کــه مــی توانیــد آن را بــه Irina of Carim یــا Karla بدهیــد.

برگردیــد بــاال بــه جایــی کــه اســنیک بیســت را از آن جــا اســنایپ کردیــم و در نزدیــک اینجــا یــک نردبــان مــی بینیــد. بــاال برویــد و از ایــن 
بخــش Titanite Chunk را برداریــد. ســپس از آن طــرف ایــن بخــش بــه ســمت دیگــر ســقف نــگاه کنیــد و آن طــرف در دورتــر یــک دشــمن 
قــد بلنــد و ۲ عــدد تیرانــداز مــی بینیــد کــه آنهــا را از بیــن ببریــد. وقتــی کشــته شــدند از روی ســقف رد شــوید و آن طــرف در جایــی 
کــه دشــمنان را کشــتیم وارد اتــاق شــوید. نوشــته هــای اینجــا مبنــی بــر وجــود دیــوار نامرئــی و.. فقــط بــرای ســرکار گذاشــتن شــما 
هســتند و بــی خیالشــان شــوید. از نردبانــی کــه مــی بینیــد پاییــن برویــد و یــک خروجــی کــه روی  یــک پــل مــی رود مــی بینیــد کــه 
در آن ســمتش یــک شــوالیه ایســتاده اســت. مــی توانیــد وی را از پــای در آوریــد یــا بــه دنبــال خــود بکشــانید بــاالی نردبــان قبلــی کــه 
از آن آمدیــم پاییــن و ســپس خودتــان دوبــاره بپریــد پاییــن و بیاییــد روی پــل و Knight’s Ring را برداریــد و بــه ریــش شــوالیه کــه هنــوز 

باالســت بخندیــد! امــا مــا کــه بــرای فــرار نیامــده ایــم پــس بهتــر اســت ایــن شــوالیه را مردانــه در نبــرد بکشــیم و حلقــه را برداریــم.

 Praise را مــی یابیــد و ســرانجام ایمــوت Altar of Sunlight ،در آن ســمت پــل کــه شــوالیه در ابتــدا ایســتاده بــود و در پشــت ســر وی
the Sun emote را یــاد مــی گیریــد. از صنــدوق ایــن اتــاق Titanite Scale را برداریــد و درب را بــاز کنیــد کــه مــی بینیــد برگشــتید بــه 
همــان بخــش بیرونــی طبقــه دوم قصــر کــه آسانســور دارد. حتمــا مــی خواهیــد دیگــر بــه آن دروازه بــزرگ کــه بــاالی چنــد پلــه اســت 
و بــه بــاس مــی رســد برویــد. نــه؟! امــا صبــر کنیــد چــون کمــی کارمــان مانــده اســت! برویــد روی آسانســور و بفرســتیدش پاییــن ولــی 
خودتــان نرویــد و بــا غلــت زدن زود از آن پیــاده شــوید )بــه مــن اعتمــاد کنیــد بعــدا بــه دردتــان مــی خــورد(. تنهــا مســیری کــه در ایــن 
منطقــه مانــده اســت و بــه ســمت راســت مــی رود دنبــال کنیــد و مــی رســید بــه بخشــی کــه اینجــا هــم یــک آسانســور اســت امــا 
ــان باشــد(. از ســمت راســتتان چنــد Rusted Coin و یــک Titanite Scale را از  از ایــن طــرف فعــال نمــی شــود )ایــن آسانســور یادت
صنــدوق برداریــد. از دربــی کــه ســمت دیگــر اســت خــارج شــوید و بــه راســت برویــد و Red Tearstone Ring را برداریــد. یــک منظــره 
بــی نظیــر از یــک بخــش انتخابــی از اینجــا دیــده مــی شــود کــه کمــی بعــد ســراغش خواهیــم رفــت و یــک شــکاف نیــز در لبــه اینجــا 

وجــود دارد کــه مــی توانیــد از آن بپریــد پاییــن و Caitha’s Chime را برداریــد.

ایــن پریــدن بــه پاییــن مقــداری طوالنــی اســت و بهتــر اســت ســیلورکت رینــگ یــا Spook را فعــال کنیــد تــا ناگهــان بــی خــود و بــی 
جهــت کشــته نشــوید. مــی دانیــد حــاال کجــا هســتید؟ کمــی باالتــر از آن دو تــا شــوالیه ای کــه اول بخــش گفتیــم از چیــزی نگهبانــی 
نمــی دهنــد و نیــازی نیســت برویــد پیششــان. مــی توانیــد غلــت بزنیــد و بپریــد پاییــن و آنهــا را رد کنیــد و بــی خیــال شــوید یــا ایــن 
 Dragon Barracks bonfire کــه از همیــن بــاال اسنایپشــان کنیــد. حــاال دیگــر کارمــان تمــام اســت در ایــن منطقــه. برویــد بــه بونفایــر
و از آنجــا ســفر کنیــد بــه Dancer of the Boreal bonfire. ســپس از نردبــان بــاال برویــد و کمــی جلوتــر وارد اتــاق کشــیش و شــوالیه 
زانــو زده شــوید و آنهــا را بــی خیــال شــوید و ســریع بپیچیــد بــه چــپ اتــاق و بدویــد برویــد روی آسانســور کــه شــما را ببــرد بــاال بــه 
جلــوی دروازه بــاس. حــاال دیــدی کــه چــه خــوب شــد قبــا آسانســور را فرســتاده بودیــم پاییــن؟ حــاال نیــز دوبــاره همیــن کار را بکنیــد و 
بفرســتیدش پاییــن، زیــرا هــر بــار کــه در مبــارزه بــا بــاس کشــته شــدید، آسانســور پاییــن باشــد و زود بتوانیــد ســوارش شــوید و بــاال 

بیاییــد و بتوانیــد شــوالیه و کشــیش را بــی خیــال شــوید.



Gamefa.com

56

• 	Dragonslayer Armour مبارزه با

ــا ایــن بــاس و رفیقــش “Pilgrim Butterfly” کــه از آســمان بــه شــما حملــه عنایــت مــی کنــد، حفــظ  مهــم تریــن موضــوع در نبــرد ب
تمرکــز و هــول نشــدن اســت. در واقــع بهتــر اســت کــه قبــل از ایــن کــه بخواهیــد هــی امبــر مصــرف کنیــد و بــه نبــرد ایــن بــاس بیاییــد 
ابتــدا چنــد بــاری را در حالــت فانتــوم بــه ایــن نبــرد بیاییــد و تمریــن کنیــد و حــاالت و حمــات بــاس را یــاد بگیریــد. ایــن بــاس در واقــع 
یــک old knight خیلــی غــول پیکــر اســت. او بســیار بســیار مرگبــار ضربــه مــی زنــد ولــی خــب در عــوض تقریبــا کنــد اســت و روش 
مبــارزه اش هــم حقــه و .. نــدارد و یــک نبــرد معقــول و مردانــه و رو در رو اســت کــه البتــه بعــدا رفیــق هــاش هــم میــان!! ایــن نبــرد را 
شــاید بایــد چنــد بــار تمریــن کنیــد تــا بــه آن مســلط شــوید فقــط یادتــان باشــد کــه هــر بــار بــه دروازه بــاس مــی رســید آسانســور را 
دوبــاره بفرســتید پاییــن کــه دفعــه بعــدی کــه مــی خواهیــد بــه اینجــا بیاییــد آسانســور پاییــن باشــد و زود بیاییــد بیــاال بــدون ایــن کــه 

مجبــور شــوید کشــیش و . را بکشــید.

ــاس  ــه ای ب ــوی دو ضرب ــد از کمب ــی بع ــد و ســپس وقت ــی دهی ــش جاخال ــا ســاده اســت. از حمات ــاس تقریب ــن ب ــا ای ــرد ب شــیوه نب
مقــداری فرصــت داریــد، ســریعا بــه او ضرباتــی را وارد کنیــد و همیــن رونــد را تکــرار نماییــد. فقــط جوگیــر نشــوید و بعــد از زدن دو ۳ 
ضربــه زود بــه حالــت جاخالــی دادن و غلــت زدن برگردیــد کــه غافلگیــر نشــوید. غلــت زدن در ایــن نبــرد بــرای جاخالــی دادن از حمــات 
خیلــی راحــت تــر از دفــاع کــردن اســت و در واقــع اصــا دفــاع کــردن فایــده ای نــدارد! چنــد حملــه ایــن بــاس هســتند کــه بایــد خیلــی 
مراقبشــان باشــید. زمانــی کــه او کامــا صــاف مــی ایســتد و یــا زانــو مــی زنــد یعنــی میخواهــد یــک حملــه بــا دامنــه اثــر خیلــی بــاال 
بزنــد و در ایــن حالــت تــا حــدی کــه مــی توانیــد از او دور شــوید زیــرا غلــت زدن بــه پشــتش فایــده ای نــدارد. جالــب اســت کــه ســپر 
ایــن بــاس خیلــی از شمشــیرش مرگبــار تــر اســت. در واقــع بهتــر اســت همیشــه در ســمت دســت بــاس کــه شمشــیر دارد بمانیــد 

تــا در ســمت ســپرش زیــرا ضربــات ســپر شــما را گیــج مــی کنــد و بــا یکــی دو ضربــه بعــدی خداحافظــی مــی کنیــد!

هــر وقــت کــه بــاس یــک ضربــه بــه شــما وارد مــی کنــد خیلــی ســریع بــه عقــب چنــد بــار غلــت بزنیــد و زود آیتــم ســامتی مصــرف 
کنیــد. بهتــر اســت در ایــن نبــرد زره ســبک داشــته باشــید زیــرا زره خیلــی در ایــن نبــرد کاری بــرای شــما نمــی کنــد غیــر از ایــن کــه 
ســرعتتان را بگیــرد. غلــت زدن در ایــن نبــرد همــه چیــز اســت و اگــر آن را خــوب بلــد باشــید کارتــان خیلــی راحــت تــر اســت. فاز دوم 
نبــرد هــم خیلــی متفــاوت از اولــی نیســت. غیــر از ایــن کــه بــاس خیلــی وحشــی تــر و مرگبارتــر مــی شــود و Opening هــای کوتــاه 
تــری قبــل حماتــش نشــان مــی دهــد و بنابرایــن مهــم تریــن موضــوع در ایــن فــاز صبــور بــودن اســت. مهمتریــن بخــش ایــن فــاز دســت 
و پنجــه نــرم کــردن بــا مزاحمــت هــای خارجــی اســت! بهتریــن راه بــرای فــرار از حمــات آتشــی دوســت پرنــده بــاس چرخیــدن بــه دور 
بخــش دایــره ای شــکل انتهــای ایــن منطقــه اســت کــه حتــی راســتش را بخواهیــد در فــاز اول نبــرد هــم مــن همیــن کار را کــردم و 
مــدام دور ایــن بخــش مــی چرخیــدم و زاویــه ضربــات بــاس خــراب مــی شــد و مــن زود یکــی دو ضربــه مــی زدم و بــاز مــی چرخیــدم تــا 
بــاس ضربــه دیگــری بزنــد و دوبــاره همیــن رونــد. بــرای آتــش پرنــده هــم همیــن کار عالــی اســت و بهتــر اســت دور ایــن بخــش بچرخیــد.

اگــر یــک شــخصیت کامــا متمرکــز بــر مبــارزات نزدیــک داریــد بهتــر اســت کــه از weapon art هــا روی بــاس اســتفاده کنیــد. زیــرا کــه 
او در نهایــت یــک شــوالیه اســت و در برابــر هــر حملــه ای کــه از ســپرش بگــذرد و اثــر Stagger یــا گیــج کننــده داشــته باشــد ضعــف 
دارد. در بیــرون منطقــه نبــرد کلــی عامــت احضــار مثــل Eygon و Sirris وجــود دارد )اگــر داستانشــان را دنبــال کــرده باشــید( کــه مــی 
توانیــد از آنهــا کمــک بگیریــد. همــراه بــردن یــک جادوگــر در ایــن نبــرد عالــی اســت و تــا مــی توانیــد کاری کنیــد کــه تمرکــز بــاس روی 
وی نــرود کــه او بتوانــد راحــت از راه دور مــدام بــه بــاس ضربــه بزنــد. بعــد از کشــتن بــاس، Soul of Dragonslayer Armour را مــی 
گیریــد. فقــط حواســتان باشــد کــه تــا خــط ســامتی بــاس خالــی شــد نایســتید زیــرا تــا چنــد ثانیــه بعــد رفقــای پرنــده اش آتــش و .. 
بــه ســمت شــما مــی زننــد! وقتــی منطقــه امــن شــد برویــد و بونفایــر Dragonslayer Armour bonfire را روشــن کنیــد. حــاال کــه ایــن 
بــاس را کشــتیم مــی توانیــم بــه Grand Archives دسترســی پیــدا کنیــم ولــی قبــل آن میخواهیــم یــک منطقــه جانبــی و انتخابــی را 

.Lothric Castle bonfire برویــم. پــس از اینجــا ســفر کنیــد بــه بونفایــر

• 	Consumed King’s Garden منطقه

بــرای ایــن منطقــه ای کــه مــی خواهیــم برویــم بهتــر اســت تعــدادی Blooming Purple Moss Clump همــراه داشــته باشــید. از بونفایــر 
محــل بــاس Dancer از نردبــان بــاال برویــد و قبــا گفتیــم ســمت چــپ یــک منطقــه انتخابــی اســت کــه حــاال وقتــش اســت بــه ان جــا 
برویــم. مســیر چــپ را دنبــال کنیــد و بــه پلــه هــا کــه پاییــن مــی رونــد مــی رســید )درب ســمت چپتــان قفــل اســت و از آن ســمت 
بعــدا یــک میانبــر بــاز مــی کنیــم( و یــک cathedral knight پاییــن پلــه هــا کمــی جلوتــر مــی بینیــد کــه کشــتنش ســخت اســت زیــرا 
راه خیلــی باریــک اســت و رد شــدن از وی و ســپرش خیلــی ســخت اســت ولــی بهتریــن کار هدشــات کــردن وی از روی پلــه هــا و 
ســپس برگشــتن بــه عقــب و دوبــاره تکــرار کــردن اســت تــا وقتــی کــه بمیــرد. ســپس Soul of Weary Warrior را مــی توانیــد برداریــد. 
ایــن شــوالیه از یــک آسانســور نگهبانــی مــی کــرد کــه مــی توانیــد بــا آن بــه پاییــن برویــد ولــی قبــل از ایــن کــه ایــن آسانســور بــه 
پاییــن برســد بایــد روی یــک بالکــن کــه مــی بینیــد غلــت بزنیــد. حواســتان باشــد کــه وقتــی کــه آسانســور دارد پاییــن مــی رود روی 
بالکــن غلــت بزنیــد تــا آساســنرو پاییــن بــرای شــما بعــدا وجــود داشــته باشــد کــه بتوانیــد بــا آن در برویــد! روی بالکــن بــه راســت برویــد 
و Estus Shard را برداریــد. ســپس بــه ســمت دیگــر ایــن بالکــن کــه یــک بخــش دیــوار شکســته وجــود دارد برویــد. روی لبــه پاییــن بپریــد 
و Titanite Chunk را برداریــد. ســپس از اینجــا snake beast را اســنایپ کنیــد. تــا ایــن بــاال هســتید وی نمــی توانیــد کاری بــه شــما 
داشــته باشــد پــس راحــت باشــید! اگــر بــا دقــت ایــن منطقــه را نــگاه کنیــد در وســط ایــن بخــش یــک قســمت ســنگی وجــود دارد کــه 
مــی توانیــد یــک snake beast دیگــر را هــم نزدیــک آن ببینیــد و آن را نیــز اســنایپ کنیــد. حــاال مــی خواهیــم پاییــن بپریــم ولــی بدانیــد 
کــه بخــش ســفید رنــگ زیریــن کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد ســمی اســت. بعــد از پاییــن پریــدن ســریعا بــه روی بخــش ســنگی امــن 
برویــد تــا ســمی نشــوید. ضبــر کنیــد تــا کامــا نــوار ســم خالــی شــود و ســپس بــه بخــش دیگــر برجــی کــه آسانســور دارد برویــد و 

غلــت بزنیــد و Ring of Sacrifice را برداریــد و دوبــاره ســریع غلــت بزنیــد عقــب روی بخــش امــن تــا نــوار ســم خالــی شــود.

ــه  ــد و ب ــا او بروی ــرد ب ــه نب ــگاه کنیــد. ب ــرج آسانســور ایســتاده ن ــروی ب ــه cathedral knight کــه روی یــک پلتفــرم ســنگی روب حــاال ب
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هــر شــکلی کــه دوســت داریــد آن را بکشــید. حتــی مــی توانیــد مــدام بــه او تیــر بزنیــد و ســپس برویــد روی اسانســور و برگردیــد 
بــاال و وقتــی نــوار ســم خالــی شــد بــاز برگردیــد پاییــن و ادامــه تیــر انــدازی! وقتــی او را کشــتید بــه روی پلتفــرم ســنگی وســط ایــن 
بخــش نرویــد و بــه جایــش دور ایــن پلتفــرم را در جهــت عقربــه هــای ســاعت بزنیــد تــا بــه زیــر آن برســید و از اینجــا مــی توانیــدا بــا 
تیــر، ســومین snake beast  کــه دیــده مــی شــود را نیــز بکشــید. slug هایــی کــه اینجــا هســتند را نیــز مــی توانیــد همــه را بکشــید 
تــا راحــت شــوید. حــاال برویــد روی پلتفــرم ســنگی وســط منطقــه و روی آن بــه شــکلی کــه پشــتتان بــه آسانســور اســت بایســتید 
 snake ــک ــن کــه ی ــل از ای ــد و آن را بکشــید قب ــد؟ بروی ــک passive را مــی بینی ــد. ســمت چــپ ی ــگاه کنی ــن منطقــه ن ــه ای و خــوب ب
beast شــود. حــاال دیگــر کامــا امــن اســت کــه اطــراف ایــن پلتفــرم ســنگی و زیــر آن را و .. را بگردیــم. در ایــن گشــت و گــذار مــی 
توانیــد Human Pine Resin, یــک Claw weapon و ســت لبــاس the Shadow set را برداریــد. از روی پلتفــرم ســنگی بــه ســمت چــپ 
ایــن منطقــه برویــد و از کنــار دیــوار ادامــه دهیــد و دشــمنی کــه خــود را بــه مــردن زده بکشــید و Dark Gem را از زیــر پلــه هــای ایــن 

بخــش برداریــد.

ســپس بــاالی همیــن پلــه هــا Titanite Chunk را برداریــد. حــاال برویــد دقیقــا بــه ان گوشــه ایــن منطقــه، یعنــی از روی پلتفــرم ســنگی 
ــا بــه  ــد. وارد دربــی کــه اینجاســت شــوید ت ــد و Titanite Chunk و Human Pine Resin را برداری بــه ســمت راســت ایــن بخــش بروی
یــک آسانســور دیگــر برســید. بــا آن بــاال برویــد و در ســمت دیگــر بــه ســمت درب برویــد. یــک assassin کــه کورکــی پرتــاب مــی کنــد در 
تاریکــی منتظــر شماســت و مــی توانیــد از قبــل از درب او را اســنایپ کنیــد. دو کشــیش هــم در آن روبــرو در بــاال هســتند ولــی اســنایپ 
 Titanite کردنشــان خیلــی ســخت اســت چــون خودشــان را درمــان مــی کننــد. فعــا بــی خیــال آنهــا شــوید و از همیــن طبقــه پاییــن
Scale را برداریــد و ســپس از پلــه هــا بــاال برویــد. یــک اساســین دیگــر مــی پــرد جلویتــان و یکــی دیگــر هــم کمــی بعــد مــی پــرد پاییــن. 
هــر دو را بکشــید و ســپس ســراغ کشــیش هــا برویــد و بعــد از کشتنشــان Titanite Chunk را برداریــد و دربــی کــه اینجاســت را بــاز 
ــه ایــن منطقــه  ــر Dancer of the Boreal Valley حرکــت ب ــا یــک میانبــر عالــی دقیقــا بــه همــان اولیــن بخشــی کــه از بونفای کنیــد ت

انتخابــی را شــروع کردیــم بــاز کنیــد.

البتــه هنــوز کارمــان بــا گاردن تمــام نشــده اســت. پــس دوبــاره همیــن بخشــی کــه بــرای بــاز کــردن میانبــر آمدیــم را برگردیــد و بــا 
آسانســور پاییــن برویــد و وقتــی در حــدود دو ســوم مســیر طــی شــد مــی توانیــد بــه جلــو غلــت بزنیــد تــا روی پلتفرمــی برویــد کــه از 
روی آن مــی توانیــد Dragoncrest Ring را برداریــد. کمــی جلوتــر بــه یــک overseer مــی رســید کــه هــر چــه ســریع تــر آن را بکشــید. 
از اینجــا بخــش انتهایــی بــاغ کــه بــه آنجــا نرفتــه بودیــم مشــخص اســت و مــی توانیــد از ایــن بــاال دو cathedral knight را کــه در ایــن 
بخــش هســتند و پاییــن منتظــر شــما هســتند را بکشــید. وقتــی آن هــا را کشــتید بپریــد پاییــن و Magic Stoneplate Ring را برداریــد. 

جلوتــر فقــط یــک راه اســت کــه بــه بــاس مــی رســد و اگــر در فــرم امبــر باشــید عامــت احضــار Hawkwood را خواهیــد دیــد.

مســیر را از انتهــای بــاغ برویــد جلــو و وارد منطقــه بــاس شــوید کــه بایــد بــا Oceiros, the Consumed King نبــرد کنیــم. ایــن بــاس کــه 
او هــم مثــل همــه موجــودات و شــخصیت هــای ایــن ســرزمین لعنــت شــده سرنوشــت تلخــی دارد، قبــا پادشــاه Lothric بــوده اســت 
ولــی عاقــه وســواس گونــه و بیمارگونــه ای بــه اژدهایــان و انجــام جادوهــای عجیــب و غریــب پیــدا مــی کنــد و حــاال مــی بینیــد کــه بــه 
 Dragonslayer چــه شــکلی در آمــده اســت. این بــاس نبــرد ســختی نیســت، البتــه در مقایســه بــا بــاس هــای ایــن بــازی. شــما کــه
Armour را کشــته ایــد دیگــر کســی جلودارتــان نیســت! یــادم هســت کــه ایــن بــاس را در بارهــای آخــر تنهــا و تنهــا بــا ۴ تــا ۵ ضربــه 
مــی کشــتم!! خود را آســیب lightning مجهــز کنیــد تــا کار ســاده تــر هــم بشــود. نکتــه اصلــی مبــارزه بــا ایــن بــاس آن اســت کــه 
وی را روی حمــات نزدیکــش متمرکــز نگــه داریــد زیــرا او یــک flying magic breath دارد کــه مــی توانــد ادیتتــان کنــد ولــی تــا وقتــی 
نزدیکــش باشــید معمــوال فقــط ضربــات نزدیــک مــی زنــد. Hawkwood اینجــا خیلــی بــه کمکتــان مــی ایــد و بــا ایــن کــه آســیب زیــادی 

بــه بــاس نمــی زنــد ولــی راه را بــرای شــما خیلــی همــوار مــی کنــد.

حمــات ایــن بــاس بــه راحتــی بــا یــک ســپر خــوب قابــل دفــاع کــردن هســتند و اکثــر ضربــات او را نیــز مــی توانیــد بــا چســبیدن بــه وی 
و رفتــن بــه کنــار او رد کنیــد. حماتــش را دفــاع کنیــد و ســپس یکــی دو ضربــه بــه او بزنیــد. در فــاز دوم نبــرد بــه جــای ایــن کــه جلــو و 
کنــار او باشــید مــدام بــه پشــتش برویــد. البتــه در پشــت، او یــک حملــه بــا دمــش مــی کنــد ولــی خیلــی دفــع آن راحــت اســت. زیــرا 
اگــر جلــوی او باشــید وی dash attack انجــام مــی دهــد کــه خیلــی بدتــر از حملــه بــا دمــش اســت!!  کســانی کــه شخصیتشــان 
ــا  ــد و از او دور شــوید ت ــه پشــت کاورهــا بروی ــر باشــد. مــدام ب ــن فــاز شــاید ســخت ت ــه جــادو اســت مقــداری کارشــان در ای ــر پای ب

حملــه dash attack را بزنــد و ســپس در فرصتــی کــه داریــد ســریعا دوبــاره از او دور شــوید و چنــد ضربــه جادویــی نثــار بــاس کنیــد!

بــرای حملــه جادویــی از راه دور ایــن بــاس بهتــر اســت کــه مقاومتتــان در برابــر یــخ زدگــی بــاال باشــد زیــرا اغلــب حمــات از راه دورش 
دارای ایــن خاصیــت هســتند. ایــن بــاس در برابــر جــادوی خالــص مقاومــت باالیــی دارد و بهتــر اســت بــه ســراغ جادوهــای ْآتــش و 
الیتنینــگ برویــد. اگــر شــخصیتتان بــر پایــه جــادو اســت احضار Hawkwoodمــی توانــد کمــک خوبــی برایتــان باشــد. وقتــی کــه بــاس 
را کشــتید Soul of Oceiros را مــی گیریــد و مــی توانیــد بونفایــر Oceiros, the Consumed King bonfire را روشــن کنیــد. مــی توانیــد 

درب هــای جلــو را بــاز کنیــد و بــه منطقــه بعــدی برویــد کــه Untended Graves اســت.

• 	Untended Graves

 Oceiros, the ؟ عجیــب اســت...  بعــد از بونفایــر بــاسabyss  دنیایــی بــدون آتــش؟ دنیایــی بــدون اتصــال بــه ..Untended Graves
Consumed King تعــدادی درب قــرار دارنــد کــه بــه یــک تونــل مــی رونــد کــه در آن تعــدادی dragon hybrid مــرده هســتند و یــک عــدد 
از آنهــا کــه زنــده اســت بســیار آرام در اینجــا در حــال گشــت زنــی اســت و خیلــی هــم تهاجمــی نیســت. مــی توانیــد از دور او را بــا 
تیــر بزنیــد. کا ایــن موجــودات بــا کمبوهــای بســیار ســریع مبــارزه مــی کننــد ولــی بدتریــن حملــه آنهــا وقتــی اســت کــه بــا گــردن دراز 
خــود سرشــان را بــه ســمت شــما پرتــاب مــی کننــد و بهتــر اســت کــه همیشــه در کنــار آنهــا باشــید. گاهــی هــم از دور بــا گلولــه 

آتشــین شــلیک مــی کننــد.

 Titanite را بیاموزیــد و از صندوقــی کــه در اطــراف اســت Path of the Dragon emote جلــو برویــد و از روی جســد نشســته ایمــوت
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Scale را برداریــد. همچنیــن یــک صنــدوق دیگــر بــا Titanite Scale هــم در انتهــای اتــاق اســت. بــه دیــوار پشــت آن ضربــه بزنیــد تــا راه 
دیگــری هــم بــاز شــود. در تونــل تاریــک جلــٰو ارام حرکــت کنیــد تــا بــه یــک لبــه برســید. بهتــر اســت از Spook یــا Silvercat Ring بــرای 
امنیــت بیشــتر اســتفاده کنیــد. ســپس بــه گوشــه تریــن بخــش ســمت چــپ برویــد کــه معمــوال وقتــی انایــن هســتید در اینجــا نوشــته 

اســت »اینجــا!!« در ایــن بخــش پاییــن بپریــد و وقتــی فــرود آمدیــد مــی توانیــد بونفایــر Untended Graves bonfire را روشــن کنیــد.

پاییــن خیلــی خیلــی تاریــک اســت. نترســید.. اگــر همیشــه بــا دقــت و تمرکــز کمــی جلوتــر را نــگاه کنیــد غافلگیــر نخواهیــد شــد. 
همچنیــن شــاید هنــوز متوجــه نشــده باشــید ولــی اینجایــی کــه هســتید خیلــی هــم برایتــان غریبــه نیســت زیــرا اول بــازی اینجــا 
ــر در تاریکــی  ــد. جلوت ــن بخــش ســمت چــپ بگردی ــد. ســپس دور ای ــد و ســمت چــپ Shriving Stone را برداری ــو بروی ــد. جل ــوده ای ب
یــک عــدد corvian shaman و ۳ تــا corvian منتظــر شــما هســتند. اســنایپ کــردن در تاریکــی خیلــی ســخت اســت ولــی غیرممکــن 
نیســت و بهتــر اســت ســعی کنیــد کــه شــامان را از دور بزنیــد و بــه پاییــن بکشــانید. ایــن نــوع خاکســتری ایــن دشــمنان کمــی ســخت 
 Ashen تــر از مــدل معمولــی اســت کــه قبــا در بــازی دیــده ایــم ولــی زیــاد هــم مشــکلی نیســتند. بعــد از کشــتن همــه ایــن ۴ دشــمٰن
Estus Ring را برداریــد. فکــر کنــم بــا دیــدن ایــن تابــوت. متوجــه شــده باشــید کــه کجــا هســتیم. ایــن تابــوت شــما در ابتــدای بــازی 
اســت کــه از آن برخواســتید!! بلــه... اکنــون در Cemetery of Ash هســتیم. برگردیــد بــه مســیر اصلــی و جلــو برویــد و فــواره را کــه در 
 Soul of a Crestfallen وســط ایــن جــا یادتــان هســت؟ دقیقــا از همیــن منطقــه اولیــن لحظــات بــازی را شــروع کردیــم... از کنــار فــواره

Knight را برداریــد.

اینجــا همــان محــل اول بــازی اســت ولــی خــب موضوعــی کــه فــرق کــرده اســت دشــمنان لعنتــی هســتند کــه بــه جــای گرانــت هــای 
ــده  ــار در  Cathedral of the Deep آنهــا را دی ــا اولیــن ب ــد کــه قب ــن شــده ان ــا Grave Warden هــا جایگزی ــازٰی ب ــج اول ب آســان و گی
ــه ســمت  ــی شــکل ب ــک Grave Warde هــم از بخــش هال ــک Grave Warden و ۲ ســگ در ســمت راســت هســتند و ی ــم. ی بودی
راســت گشــت مــی زنــد. یــک ســگ هــم در ســمت چــپ کمیــن کــرده اســت در نزدیــک ایتــم Titanite Chunk. دو ســگ هــم در مســیر 
ســمت راســت ایــن بخــش هســتند. یادتــان اســت ایــن مســیر کجــا مــی رفــت؟ در اول بــازی ایــن مســیر مــی رســید بــه آن کریســتال 
لیــزارد غــول پیکــر و ســخت کــه ابتــدای بــازی خیلــی خیلــی دشــوار بــود کشــتنش. دو ســگ را بکشــید و Titanite Chunk را برداریــد. 
در منطقــه کریســتال لیــزارد غــول پیکــٰر حــاال دو عــدد از آنهــا هســتند. یکــی یکــی آنهــا را بــه ســمت خــود بکشــید و از پــای در آوریــد 

یــا دقــت و تمرکــز. مثــل همیشــه آنهــا بعــد از مــردن Titanite Scale مــی اندازنــد.

 Daughter of Crystal مــورد حملــه قــرار مــی گیریــد کــه NPC phantom اگــر در حالــت امبــر هســتید وقتــی جلوتــر برویــد توســط یــک
Kreimhild نــام دارد. اســنایپ کــردن وی بــرای کشــتن خیلــی ســخت اســت زیــرا او دوبــاره خــط ســامتی اش را پــر مــی کنــد. ایــن 
لعنتــی soul spear و homing soul هــای قدرتمنــد پرتــاب مــی کنــد و در مبــارزه نزدیــک نیــز خیلــی ســریع و مرگبــار ضربــه مــی زنــد. 
بــا دقــت و تمرکــز بــاال وی را از پــای در آوریــد و مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد. مراقــب یــک گرانــت عصبانــی در ســمت چپتــان باشــید! 
همچنیــن یــک تیرانــداز در تاریکــی جلوتــر ایســتاده اســت. همچنیــن یــک گرانــت دیگــر بعــد از تیرانــداز بــرای شــما کمیــن کــرده اســت 
و آن را نیــز بکشــید. خیلــی زود و بــا عجلــه بــه ســمت آیتمــی کــه زیــر ایــن دشــمنان اســت نپریــد پاییــن. آن پاییــن دو گرانــت دیگــر 
هســتند و آن ایتــم هــم Hidden Blessing اســت. یــک تیرانــداز و دو گرانــت دیگــر هــم بیــن ایــن لبــه و دروازه وجــود دارنــد و دیــده مــی 
شــوند و یــک تیرانــداز دیگــر هــم در گوشــه ســمت چــپ ایــن بخــش ایســتاده اســت. یعنــی تقریبــا ۶ دشــمن آن پاییــن هســتند. آنهــا 
را از ایــن بــاال تــا جایــی کــه مــی توانیــد بکشــید و یــا بپریــد پاییــن و دخلشــان را بیاوریــد و خاصــه بــه هــر روشــی کــه دوســت داریــد 
همــه را از بیــن ببریــد. آیتــم دیگــری هــم در ایــن بخــش نیســت و بــه ســمت دروازه و تنهــا مســیری کــه مــی بینیــد برویــد و آمــاده 

بــاس فایــت باشــید.

Champion Gundyr باس فایت 

چــه چیــزی در ایــن آینــه تاریــک از دنیــا انتظارتــان را مــی کشــد؟ قبــل از منطقــه بــاس معمــوال عامــت هــای احضــار وجــود دارنــد و 
 وی اکنــون اینجــا 

اگــر در اوایــل بــازی آن دشــمن الغــر لخــت کــه Sword Master نــام داشــت و uchigatana داشــت کشــته باشــیٰدٰٰٰ
بــرای احضــار حاضــر خواهــد بــود. در ایــن دنیــای عجبــٰب Iudex Gundyr بــه abyss متصــل نیســت بنابرایــن او در نیمــه نبــرد ناگهــان بــه 
یــک snake beast تغییــر شــکل نمــی دهــد ولــی خوشــحال نشــوید! شــاید او تغییــر شــکل ندهــد ولــی  ایــن بــه آن معنــی اســت کــه 
او دو برابــر در فنــون و کمبوهــا و مبــارزات قــوی تــر شــده اســت. او چندیــن حملــه قــوی دارد مثــل یــک لگــد شــدید کــه اگــر درســت 
جلــوی او باشــید بدجــوری اذیتتــان مــی کنــد. یــک لگــد بدجــور هــم وقتــی پشــت ســر وی قــرار گرفتــه باشــید دارد و همچنیــن یــک 

حملــه و یــورش ســریع بــا کتفــش بــه ســمت شــما کــه خیلــی پیــش بینــی کردنــش ســخت اســت.

مثــل نبــرد در دنیــای دیگــر بــا ایــن بــاٰس چرخیــدن دور او خیلــی کار مناســبی اســت. دفــاع خــود را بــاال نگــه داریــد ولــی زیــاد روی آن 
حســاب نکنیــد. غلــت غلــت غلــت غلــت... اگــر ضربــه خوردیــد دو بــار غلــت بــه عقــب بزنیــد و آیتــم ســامتی بخوریــد قبــل از ادامــه 
نبــرد. در ایــن نبــرد در هــر دو فــاز و مخصوصــا در فــاز دوم مهــم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه خیلــی محافظــه کار و قانــع باشــید. یعنــی 
وقتــی فرصــت گیــر آوردیــد فقــط یکــی دو بــار بــا یــک ســاح ســریع بــه وی ضربــه بزنیــد و ســریعا بزنیــد بــه چاک!! الیتنینــگ مقــداری 
در ایــن نبــرد برایتــان مفیــد اســت ولــی بــی خیــال دیگــر آســیب هــا مثــل آتــش و.. و همچنیــن status effect هــا شــوید. اگــر شــخصیت 

شــما یــک اســتفاده کننــده ســریع از جــادو اســت مــی توانیــد مثــل همیــن اســتراتژی مبــارزان نزدیــک عمــل کنیــد.

ایــن منطقــه نســبتا بــزرگ اســت ولــی گــول نخوریــد زیــرا ایــن بــاس مخصوصــا در فــاز دوم بــه طــرز وحشــتناکی ســریع اســت و فاصلــه 
هــا را در کســری از ثانیــه در مــی نــوردد! Parry کــردن حمــات بــاس بــرای حرفــه ای هــا خیلــی خیلــی راه عالــی اســت ولــی ابــدا 
فکــر نکنیــد کــه خــب بــرم ســراغ ایــن کار زیــرا اگــر خیلــی حرفــه ای نباشــید ایــن کار برایتــان مثــل یــک عــذاب خواهــد شــد و در زیــر 

۱۵ ثانیــه مــی میریــد!

بعــد از کشــتن بــاس Soul of Champion Gundyr را مــی گیریــد و بونفایــر Champion Gundyr bonfire را روشــن نماییــد. از گوشــه 
ایــن منطقــه Black Knight Glaive را برداریــد و در بونفایــر اســتراحت کنیــد تــا ادامــه دهیــم.
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مــی رســیم بــه فایرلینــک شــراین ولــی نــه آنجــوری کــه آن را مــی شناســید. از بونفایــر بــاس دروازه را بــاز کنیــد و مســیر تاریــک بــه 
ســمت فایرلینــک شــراین را ادامــه دهیــد. دشــمنان ایــن منطقــه Black Knight هــا هســتند ولــی اصــا در حــد نصــف شــوالیه هــای 
نقــره ای کــه در آنــور لونــدو دیدیــم هــم نیســتند. »ایــن هــا عاقــه ای ندارنــد کــه بــه درون منطقــه بــاس فایــت قبلــی یــا درون فایرلینــک 
شــراین بیاینــد.« فکــر کنــم خودتــان فهمیدیــد کــه بــا ایــن جملــه اخــر کــه گفتــم چــکار بایــد بکنیــد!! در مســیر ســمت چــپ ایــن بخــش 
هیــچ نکتــه خاصــی وجــود نــدارد کــه انجــام دهیــم پــس مســیر اصلــی را بــاال برویــد و ادامــه دهیــد. در تقاطعــی کــه بــه ان مــی رســید 
شــوالیه را از بیــن ببریــد. بــه پلــه هــای ســمت راســت برویــد و کمــی جلوتــر بایســتید و صــدای یــک شــوالیه دیگــر را خواهیــد شــنید. 
او معمــوال در پاییــن پلــه هــای ســمت چــپ گشــت مــی زنــد بنابــر ایــن اگــر مــی خواهیــد مــی توانیــد او را رد کنیــد و بــه درون شــراین 
برویــد. وقتــی او را کشــتید بــه دور منطقــه راســت شــراین برویــد کــه قبرهــا بودنــد و اگــر یادتــان باشــد در دنیــای دیگــر یــک ســگ 
ــه دور منطقــه ســمت  ــد ب ــد. حــاال بروی ــود. حــاال یــک شــوالیه دیگــر اینجاســت. او را بکشــید و حلقــه Hornet Ring را برداری اینجــا ب
چــپ شــراین. جلوتــر آیتمــی بــرق مــی زنــد ولــی یــک شــوالیه روی پلــه هــای راســت آن کمیــن کــرده اســت و مراقبــش باشــید و او 
را بکشــید. حــاال Chaos Blade را برداریــد کــه المصــب واقعــا ســاح باحالــی اســت!! از پلــه هایــی کــه شــوالیه رویــش کمیــن کــرده 
بــود بــاال برویــد و جلوتــر Soul of a Crestfallen Knight را برداریــد. حــاال وقــت رفتــن بــه درون فایرلینــک شــراین اســت. در داخــل ایــن 
معبــد Coiled Sword Fragment را از وســط منطقــه برداریــد. ایــن آیتــم بــه عنــوان یــک Homeward Bone دائمــی و بــی نهایــت عمــل 
ــه Shrine Handmaid ســر  ــا کاغ در ازای Titanite Slab عــوض کنیــد. در ایــن دنیــا حتمــا ب مــی کنــد ولــی مــی توانیــد هــم آن را ب
بزنیــد زیــرا کــه ســت عالــی Wolf Knight set و حلقــه Priestess Ring را دارد کــه هیــچ جــای دیگــری نمــی توانیــد بگیریــد. اگــر روح 
نداریــد بعــدا مــی توانیــد برگردیــد بــه ایــن منطقــه و بخریــد. ســپس برویــد بــه بخــش آنــدره آهنگــر و Blacksmith’s Hammer را برداریــد.

Eyes of a Fire Keeper

ــه  ــود. در تونلــی کــه ب ــری از دیگــر دوســتانتان در شــراین نیســت مگــر در گوشــه ای کــه Irina of Carim در آنجــا ب ــچ اث اینجــا هی
 Eyes of a Fire Keeper محلــی مــی رســد کــه شــخصیت آیرینــا نشســته بــود بــه دیــوار ضربــه بزنیــد تــا راه بــاز شــود و آیتــم کلیــدی

را برداریــد کــه نقــش مهمــی در پایــان بــازی دارد.

 Coiled Sword Fragment یــا از Champion Gundyr دیگــر در ایــن منطقــه کاری نداریــم کــه انجــام دهیــم. مســیر را برگردیــد بــه بونفایــر
 Dragonslayer برویــم. پــس ســفر کنیــد بــه بونفایــر Grand Archives اســتفاده کنیــد کــه برگردیــد بــه آن. وقتــش اســت کــه بــه منطقــه

.Armour bonfire

Grand Archives -

ــه ســمت راســت  ــد. ب ــو بروی ــه جل ــر Dragonslayer Armour ب ــد داشــت!! از بونفای ــد؟ دیگــه دوســت نخواهی ــه دوســت داری کتابخون
بچســبید و بعــد از دروازه از پلــه هایــی کــه پاییــن مــی رونــد پاییــن رفتــه و Titanite Chunk را برداریــد. چیــز دیگــری اینجــا نیســت. پــس 
برگردیــد بــاال از پلــه هــای اصلــی بــاال برویــد و بونفایــر Grand Archives bonfire را روشــن کنیــد. امیــدوارم از قیافــه ایــن جــا خوشــتون 
 Gotthard Twinswords و Grand Archives key بیــاد چــون قــراره خیلــی از ایــن محیــط فرهنگــی ببینیــم!! جلــو برویــد و از روی جنــازه
را برداریــد. درب ســمت راســتتان بــه یــک آسانســور مــی رســد کــه بعــدا بایــد فعالــش کنیــم. پــس مســتیم برویــد و وارد درب کتابخانــه 
شــوید. اینجــا خیلــی بدجــور روی مــخ اســت و از آن بدتــر توضیــح دادنــش بــرای مــن اســت کــه راســتش اصــا نمــی دونــم چطــوری 
بایــد مســیریابی کنــم براتــون ایــن کتابخونــه لعنتــی چنــد طبقــه رو کــه همــش عیــن هــم هســت!! اینجــا پــر اســت از دشــمنانی کــه 

جــادو بــه ســمتتان پرتــاب مــی کننــد پــس تجهیزاتتــان را هوشــمندانه انتخــاب کنیــد.

دقیقــا روبــروی شــما بعــد از ورود بــه درٰب یــک Crystal Sage اســت کــه یــه زمانــی بــاس بــودن اینــا ولــی حــاال مثــل مــور و ملــخ ریختــن 
در محیــط فرهنگــی کتابخانــه! بهتریــن کار در حــال حاضــر ایــن اســت کــه اصــا نادیــده بگیریــدش. اگــر بزنیــدش او تلپــورت مــی کنــد و 
دیگــر شــروع مــی کنــد بــه اذیــت کردنتــان هــر جــا کــه مــی رویــد. ولــش کنیــد تــا کمــی راحــت باشــید از دســتش. فعــا نمــی توانیــد 
او را بکشــید. بــه محــض ورود بــه کتابخانــه بــه راســت برویــد و آنجــا یــک اساســین مــی بینیــد کــه دنبالــش نرویــد زیــرا مــی بردتــان 
پیــش یکــی دو تــای دیگــر. ایــن هــا هــم از قبلــی هــا مقــداری قــوی تــر شــده انــد و ارتقــا یافتــه انــد! اینهــا را بکشــید و از چنــد پلــه 
کوتــاه بــاال برویــد و  Titanite Chunk را برداریــد کــه البتــه شــما را در دیــد کریســتال ســیج قــرار مــی دهــد و بایــد ســریع آن را برداریــد. 
در بخــش ورودی و امــن ایــن بخــش طبقــه بــاال را مــی بینیــد؟ یــک شــوالیه چشــم قرمــز آنجاســت کــه مــی توانیــد بکشــیدش پاییــن 

و در ورودی ایــن بخــش از پــای در آوریــدش.

از ورودی کتابخانــه در ســمت چــپ از پلــه هــا بــاال برویــد و مقــداری جلوتــر یــک کریســتال لیــزارد مــی بینیــد. مســیر ســمت راســت 
اینجــا مــی رســد بــه کریســتال ســیج پــس بهتــر اســت کــه دنبــال کریســتال لیــزارد بدویــد و بپریــد روی یــک لبــه پاییــن تــر. دنبالــش 
کنیــد و وقتــی بــه دیــوار رســید دخلــش را بیاوریــد! البتــه ممکــن هــم هســت بــه ســمت راســت بپیچــد و شــما را صــاف ببــرد در آغــوش 
 Titanite و یــک Crystal Gem کــه دشــمنان کلــه مومــی جدیــد مــا هســتند! کریســتال لیــزارد بعــد مــردن wax-headed scholar یــک
 Soul of a Crestfallen مــی انــدازد. جلــو برویــد و بــه خروجــی چــپ برویــد. یــک اساســین پاییــن مــی پــرد کــه بکشــیدش و Scale
 wax-headed را برداریــد. برگردیــد بــه مســیر اصلــی و بــه جلــو برویــد. اینجــا بــه ســمت چــپ نــگاه کنیــد. اگــر از مبــارزه بــا Knight
scholar پرهیــز کــرده باشــید و آن را نکشــته باشــید وی جلوتــر بــه چندتــای دیگــر کــه در کنــار یــک حوضچــه مــوم ایســتاده انــد ملحــق 
خواهــد شــد. قبــل از رفتــن بــه آنجــا ســمت راســت و بــاال را نــگاه کنیــد. اساســین را مــی بینیــد؟ آن را بکشــید و Titanite Chunk را 

برداریــد.

حــاال ۴ عــدد wax-headed scholar داریــم کــه بکشــیم. اینهــا در واقــع از اســپل اســتفاده مــی کننــد و تــا وقتــی کــه بــا تعــداد زیــادی 
بــا هــم درگیــر نشــوید مشــکل خاصــی برایتــان ندارنــد. مــی توانیــد یکــی یکــی آنهــا را اســنایپ کنیــد یــا بکشــانید عقــب و بــا ضربــه 
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نزدیــک یکــی یکــی از بیــن ببریــد. تنهــا چیــزی کــه بایــد مراقــب باشــید ایــن اســت کــه وقتــی مــوم بــه اطــرف اســپری مــی کننــد کــه 
ســبب مــی شــود شــما نتوانیــد غلــت بزنیــد و خیلــی هــم روی مــخ اســت. وقتــی همــه ایــن دشــمنان را کشــتید بچســبید بــه دیــوار 
ســمت چــپ و کمــی جلوتــر از چنــد پلــه کــه بــه روی کتابخانــه مــی رونــد بــاال رفتــه و Titanite Scale را برداریــد. ایــن حوضچــه مــوم 
را کــه اینجــا مــی بینیــد یادتــان باشــد. مــی توانیــد ســرتان را در مــوم فــرو کنیــد و کلــه مومــی شــوید تــا بعــدا از حمــات وحشــتناک 
و پــی در پــی کــه از درون قفســه هــای کتــاب بــه شــما خواهــد شــد در امــان باشــید و دیگــر شــما را نزننــد! ســولز اســت دیگــر. پــر 
از مــوارد عجیــب و غریــب و خاقانــه و بــی نظیــر. در اینجــا و از کنــار همیــن حوضچــه مومــی قســمت بعــدی را بــه ســمت راســت 

حوضچــه ادامــه خواهیــم داد. مــی توانیــد برگردیــد بــه بونفایــر و اســتراحت کنیــد.

ادامه راهنما از کنار حوضچه موم: 

از حوضچــه بــه ســمت قفســه هایــی کــه مــی بینیــد برویــد و فعــا بــی خیــال درب ســمت راســت شــوید. از کنــار قفســه هــا بــه یــک 
راهــروی باریــک مــی رســید کــه یــک درب در جلــوی آن اســت و مقــداری قفســه هــا و نــرده هــای شکســته و.. در ســمت راســتش 
قــرار دارنــد و مــی توانیــد از اینجــا  Titanite Chunk را برداریــد و همیــن طــور مــی توانیــد آن شــوالیه ای کــه قبــا دیــده بودیــم را از 
ــه ســمت درب نزدیــک  ــد ب ــد. برگردی ــاق اســت کــه در آن Crystal Chime را برداری ــن بخــش یــک ات ــد. بعــد از ای اینجــا اســنایپ نمایی
حوضچــه مــوم و ابتــدا خودتــان را در حوضچــه »کلــه مومــی« کنیــد و ســپس وارد شــوید. اینجــا خیلــی تاریــک اســت نــه؟ اینجــا دو 
ــک آیتــم درخشــنده هــم مــی  ــد و ی ــزارد هســتند کــه Titanite Scale, Chaos Gem و Twinkling Titanite مــی اندازن کریســتال لی
بینیــد کــه البتــه بــرای برداشــتنش مراقــب scholar روی بالکــن هــم باشــید. قفســه هایــی کــه مــی بینیــد، از درونشــان یــک تعــداد 
زیــادی دســت هایــی بیــرون مــی آینــد کــه شــما را مــی زننــد و Curse مــی کننــد ولــی اگــر کلــه مومــی باشــید دیگــر اثــری رویتــان 
نــدارد. البتــه آســیب مــی بینیــد هــا ولــی دیگــر الاقــل نمــی میریــد! آیتــم درخشــنده یــک soul اســت و نزدیــک آن دنبــال یــک دســتگیره 
 Power Within ــاق ــد. درون ات ــاز مــی کن ــان را ب ــاق در ســمت چپت ــک ات ــد کــه ی ــه بگردی ــار بخــش متحــرک قفســه هــای کتابخان کن

pyromancy را برداریــد و یــک صنــدوق هــم هســت کــه Witch’s Locks whip درونــش اســت.

ــد یــک scholar دارد در ســمت راســت  ــاال بروی ــاق تاریــک ب ــاق تاریــک اصلــی و وقتــی کــه از پلــه هــای آن ســمت ات ــه ات ــد ب برگردی
گشــت زنــی مــی کنــد. قبــل از ایــن کــه بــه چــپ برویــد او را بکشــید و Titanite Scale را برداریــد و مراقــب قفســه هــا هــم باشــید. 
وقتــی کــه از دربــی کــه اینجاســت بیــرون برویــد Crystal Sage از محــل اولــش تلپــورت مــی کنــد بــه منطقــه دوم کــه روی مــخ هــم 
هســت و بایــد هــر وقــت شــنیدید کــه او از بــاال دارد جــادو Cast مــی کنــد کــه بــه ســمتتان بزنــد غلــت بزنیــد و از آن هــا دوری کنیــد. 
ابتــدا مســتقیم برویــد و نردبــان را بــه پاییــن بیاندازیــد تــا میانبــری بــاز شــود. ســپس از ســمت راســت Titanite Chunk را برداریــد. ۱۸۰ 
درجــه بچرخیــد و بــه ســمت رســیدن بــه یــک کریســتال لیــزارد پیــش برویــد کــه وقتــی دنبالــش بدویــد بایــد چندیــن حملــه قفســه هــا 
را رد کنیــد و چنــد Scholar را هــم متوجــه خــود خواهیــد کــرد ولــی مــی توانیــد خیلــی ســریع لیــزارد را بکشــید و برگردیــد دوبــاره بــه 
همــان محــل امــن کــه از درب وارد ایــن بخــش شــدیم و برویــد داخــل درب تــا اوضــاع آرام شــود و دوبــاره بتوانیــد بــه پیشــروی ادامــه 
دهیــد. از اینجــا بــه بعــد Crystal Sage دیگــر خیلــی اذیــت خواهــد کــرد. او بــاالی ســر شــما و ســمت چــپ اســت ولــی اگــر بخواهیــد 
برویــد و از بخــش کنــاری وی را بزنیــد کلــی دشــمن بــه شــما حملــه مــی کننــد و بایــد هــم آنهــا را بکشــید و هــم از حمــات کریســتال 

ســیج دوری کنیــد کــه خیلــی ســخت اســت.

بهتریــن کار ایــن اســت کــه از همــان ورودی درب بــا ایــن کــه کار تقریبــا ســختی اســت ولــی کریســتال ســیج را اســنایپ کنیــد و او را 
وادار نماییــد کــه بــه محــل ســومش کــه روی یــک پــل در وســط اتــاق اســت تلپــورت کنــد و کارتــان خیلــی راحــت تــر شــود. حــاال برویــد 
بــه ســمتی کــه دنبــال کریســتال لیــزارد رفتیــم و آن را کشــتیم. پلــه هــای ســمت چــپ و راســتتان را بــی خیــال شــوید تــا روی یــک 
بالکــن خارجــی برســید. در ایــن منطقــه قفســه هایــی کــه بیــن کریســتال ســیج و شــما هســتند معمــوال باعــث مــی شــوند کــه هیــچ 
جــادوی او بــه شــما نخــورد. از ایــن بالکــن Homeward Bone را برداریــد. برگردیــد بــه داخــل ســاختمان و وقتــی از بالکــن رو بــه ســمت 
بخــش داخلــی ســاختمان ایســتاده ایــد بــه ســمت پلــه هــای ســمت چپتــان برویــد و از آنهــا بــاال رفتــه و ســریعا بــه پاییــن برگردیــد! 
ایــن کار ۳ اساســین را بــه ســمت شــما مــی کشــد کــه مراقــب بمــب هایشــان باشــید و هــر ۳ را بکشــید و ســپس از بــاالی پلــه 
هــا روح را برداریــد و البتــه مراقــب حمــات قفســه هــا و ســیج باشــید. اینجــا هــم یــک حوضچــه دیگــر مــوم اســت کــه یادتــان باشــد.

پلــه هایــی کــه آن ســمت هســتند خیلــی کابــوس وارنــد. بهتــر اســت کــه بــه نزدبــان آن ســمت بالکــن رفتــه و از آن پاییــن برویــد کــه 
دقیقــا پشــت ســر کریســتال ســیج در مــی آییــد. اگــر بــه او تیــر بزنیــد وی جایــش را بــه ســمت چــپ یــا راســت انتهــای ایــن پــل عــوض 
مــی کنــد و خوشــبختانه در ایــن حالــت اکثــر جادوهایــی کــه مــی زنــد بــه بــه آیتــم هایــی کــه بیــن شــما و اوســت برخــورد مــی کنــد 
و مــی توانیــد بــاز هــم او را بــا تیــر بزنیــد. حــاال در کنــار نردبــان بــه ســمت چــپ نــگاه کنیــد تــا یــک Scholar را ببینیــد و او را اســنایپ 
کنیــد یــا بــه ســمت خــود بکشــانید و همچنیــن چنــد اساســین هــم مــی بینیــد کــه همــه را بکشــید. ســپس ارام بــه جلــو برویــد و 
 scholar دیگــر هــم ببینیــد و او را نیــز بکشــید. ارزشــش را دارد کــه از اینجــا یــک scholar کمــی ســمت راســت را نــگاه کنیــد تــا یــک

دیگــر هــم کــه در دیدتــان اســت را اســنایپ نماییــد.

خــب حــاال دیگــر ایــن بخــش یــک تلــه مــرگ مخــوف نیســت! از اینجــا مــی توانیــد انتخــاب کنیــد کــه بــا امنیــت بــاال و خیــال راحــت بــه 
کریســتال ســیج شــلیک کنیــد و او را بکشــید. بایــد بــه لبــه بالکــن و خــارج از دامنــه رســیدن جادوهــای او رفتــه و بایســتید و وی را از 
البــای دو بخشــی کــه بیــن شــما اســت بزنیــد. مخصوصــا بــا تیرکمــان Black Bow of Pharis و بــا تیرهــای Feather Arrow مــی 
توانیــد بیشــتر بــه او آســیب بزنیــد. بعــد از کشــتن او برویــد بــه داخــل و ســمت چــپ یــک طبقــه پاییــن تــر ســرتان را مومــی کنیــد در آن 
حوضچــه دومــی کــه گفتــم یادتــان باشــد. ســپس از پلــه هــای ســمت آن طــرف بالکــن بــاال برویــد و از جایــی کــه قبــا یــک اساســین 
بــود و وی را اســنایپ کردیــم مــی گذریــد و بــه بخشــی مــی رســید کــه تعــدادی کتــاب هــای نفریــن شــده روی زمیــن هســتند. اگــر 
ســرتان مومــی باشــد مشــکلی نداریــد امــا یــک Scholar هــم گوشــه ایــن منطقــه هســت کــه بایــد بکشــید و Titanite Scale را 

برداریــد.
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کمــی جلوتــر در کنــار دیــوار ســمت راســت بــه پاییــن بپریــد و مــی رســید دقیقــا بــه پلــی کــه کریســتال ســیج آن جــا بــود و اگــر او را 
بــا اســنایپ نکشــته باشــید بایــد یــک نبــرد نزدیــک ســخت بــا او داشــته باشــید کــه البتــه اگــر بقیــه دشــمنان را طبــق راهنمــا کشــته 
باشــید زیــاد هــم مرگبــار نیســت. البتــه قبــل از پریــدن از ایــن لبــه بــه پاییــن و رســیدن بــه محــل ایــن دشــمن هــم مــی توانیــد از همــان 
بــاالی لبــه بــا تیــر وی را بزنیــد. وقتــی وی تلپــورت مــی کنــد بــه آن طــرف پــل، شــما هــم زود بدویــد بــه همــان ســمت پــل )اگــر نزدیــک 
مبــارزه مــی کنیــد بــا وی( و برویــد پشــتش و چنــد ضربــه بزنیــد. بعــد از کشــتن کریســتال ســیج آیتــم Crystal Scroll کــه مهــم اســت 

را مــی گیریــد و بعــدا بایــد بــه شــخصیت Orbeck در فایرلینــک شــراین بدهیــد.

خیالتــان راحــت باشــد کــه کریســتال ســیج دیگــر ریســپاون نمــی شــود و بــرای همیشــه از شــرش راحــت شــده ایــد و ایــن منطقــه 
تبدیــل بــه یکــی از بهتریــن بخــش هــا بــرای فــارم کــردن روح مــی شــود و مــی توانیــد کلــی روح از اساســین هــا اســکوالر هــا بگیریــد 

در حالــی کــه چنــدان ســخت هــم نیســت کشتشــنان.

ــار دیگــر  ــد و یــک ب حــاال وقــت کمــی گنــج پیــدا کــردن اســت. از بخــش شکســته پــل کریســتال ســیج بــه روی بخــش پایینــی بپری
ــان  ــه هم ــه ک ــن منطق ــه وســط ای ــد. ســرتان را در حوضچ ــا را برداری ــد و Crystal Lizard را بکشــید و Titanite Scale ه ــن بپری پایی
حوضچــه اولــی کتابخانــه اســت مومــی کنیــد و از اتــاق تاریــک برگردیــد بــه بــاال و بــه قســمت اولیــن بالکــن حارجــی کــه از رویــش ایتــم 
برداشــتیم برویــد. ایــن بــار از پلــه هــای ســمت چپتــان بــاال برویــد )چــپ در حالتــی کــه رو بــه بیــرون ســاختمان ایســتاده ایــد یعنــی رو 
بــه بالکــن( و مســیر را تــا انتهــا دنبــال کنیــد. اینجــا دوبــاره مــی توانیــد پاییــن بپریــد و Titanite Scale را برداریــد. ســپس از spook یــا 
حلقــه silvercat اســتفاده کنیــد و غلــت بزنیــد و بیافتیــد روی ســقف جایــی کــه کریســتال ســیج اولیــن بــار در آنجــا بــود. از اینجــا مــی 
توانیــد Avelyn کــه یــک crossbow خیلــی ســریع اســت را برداریــد. ســپس بپریــد پاییــن و از همــان کــف کتابخانــه دوبــاره مســیرتان 
را بــه بــاال برگردیــد و بــه جایــی برســید کــه کریســتال ســیج را روی پــل کشــتیم. ایــن بــار مســیر پــل را تــا اخــر و نزدیــک یــک نردبــان 
ادامــه دهیــد. غلــت بزنیــد تــا یــک راه بــاز شــود و از آن Titanite Scale را برداریــد. فعــا از نردبانــی کــه دیدیــم پاییــن نرویــد ولــی جایــش 

یادتــان باشــد.

یــک دیــوار کاذب در ســمت راســت و گوشــه ایــن بخــش در طــرف بخــش شکســتگی پــل وجــود دارد کــه ضربــه بزنیــد تــا بــاز شــود. ایــن 
اتــاق خانــه یــک Outrider لعنتــی اســت کــه هنــوز هــم ترســناک اســت! حواســتان بــه تمــام کنــاب هــای اطــرف ایــن اتــاق باشــد کــه 
همگــی نفریــن شــده هســتند. مــی توانیــد مــدام یــک تیــر بــه ســر Outrider بزنیــد و بدویــد بیــرون از اتــاق و برگردیــد عقــب و بــه 
گوشــه ایــن بخــش نزدیــک نردبــان برویــد تــا دیــده نشــوید! ســپس دوبــاره همیــن رونــد را تکــرار کنیــد تــا کشــته شــود! بــا کشــتن وی 
ســت لبــاس معرکــه و زیبــای Outrider set را مــی گیریــد و راهــی کــه آن طــرف اتــاق اســت بــه  Soul Stream spell مــی رســد کــه 
 Shriving آن را برداریــد. حــاال کا برگردیــد عقــب و برویــد از نزدبانــی کــه کمــی قبــل گفتیــم فعــا از آن پاییــن نرویــد. حــاال پاییــن رفتــه و
Stone را برداریــد. حــاال برگردیــد بــه مســیر دقیقــا مخالــف ایــن بخــش و مســیر را ادامــه دهیــد و مــی بنیــد کــه دوبــاره برگشــتید بــه 

پــل کریســتال ســیج.

درب ســمت راســت را بــی خیــال شــوید و دنبــال یــک دســتگیره مخفــی بیــن کنــاره هــای پــل و قفســه هــا بگردیــد. آن را بکشــید تــا 
یــک منطقــه مخفــی بــاز شــود کــه از آن جــا مــی توانیــد Scholar’s Ring را برداریــد. حــاال بــه ســراغ درب ســمت راســت کــه کمــی 
ــر در آن ســمت منطقــه یــک شــوالیه  ــر گفتیــم فعــا بــی خیالــش شــوید برویــد و در ورودی آن مــی بینیــد کــه مقــداری دورت قبــل ت
ــاره  ــار هدشــات کنیــد معمــوال از لبــه مــی افتــد پاییــن. چیــز دیگــری اینجــا نیســت و بعــدا دوب ایســتاده اســت. اگــر او را یکــی دو ب
اینجــا را خواهیــم دیــد. از پــل ســیج رد شــوید و بــه آن ســمت پــل برویــد و از پلــه هــا بــاال رفتــه و ســوار اسانســور ســمت راســتتان 
شــوید. پاییــن برویــد و در پاییــن ایــن منطقــه دســتگیره را در انتهــا بکشــید تــا یــک میانبــر عالــی بــه بونفایــر برایتــان بــاز شــود. دوبــاره 
بــا آسانســور برگردیــد بــاال ولــی از پلــه هــا پاییــن نرویــد و دنبــال یــک ســری پلــه در ســمت راســت بگردیــد کــه دوبــاره بــه اتــاق اصلــی 
مــی رونــد. اینجــا ۲ عــدد scholar جلویتــان هســتند و یکــی هــم ســمت راســتتان اســت و وقتــی جلوتــر برویــد مــی آیــد. چهارمــی 
هــم کنــار قفســه هــا پنهــان شــده اســت و مراقــب تمــام قفســه هــای کتــاب هــای نفریــن شــده هــم باشــید. هــر چهــار تــا را بکشــید 

و وقتــی امــن شــد از انتهــای اتــاق  Large Soul of a Crestfallen Knight را برداریــد.

یــک صنــدوق هــم نزدیــک دربــی کــه از ایــن منطقــه خــارج مــی شــود وجــود دارد کــه از آن چنــد Titanite Scale برداریــد. از درب وارد 
شــوید و از پلــه هــا بــاال برویــد. یــک Crystal Lizard کــه Titanite Scale و Refined Gem دارد درســت ســمت راســتتان اســت ولــی 
مراقــب کتــاب هــا باشــید. حلقــه Fleshbite Ring هــم در گوشــه ایــن اتــاق وجــود دارد. اگــر کلــه مومــی نیســتید ســریعا ایــن آیتــم 
هــا را برداریــد قبــل از نفریــن شــدن. از درب بیــرون برویــد و بــه چــپ بپیچیــد و از یــک نردبــان کوتــاه پاییــن برویــد. در ایــن منطقــه شــما 
ایتــم هــای درخشــنده و وسوســه کننــده ای در بخــش هــای مختلــف مــی بینیــد کــه مــی خواهیــد بپریــد آن جــا و آن هــا را برداریــد 

امــا تــا مــن نگفتــم کاری نکنیــد!

مســیر روی ســقف را دنبــال کنیــد و بــه ســمت راســتتان نــگاه کنیــد. مــی بینیــد آیتــم بــرق مــی زنــد؟ وقتــی کمــی جلــو بــه ســمت 
آیتــم برویــد یــک gargoyle warrior مــی آیــد ســراغتان. وی را بــا دقــت و تمرکــز بکشــید و Titanite Chunk را برداریــد.

ــدد  Corvian shaman و ۴  ــک ع ــن، ی ــر و پایی ــی جلوت ــن بخــش بچســبید و کم ــه ای ــه لب ــد و ب ــه دهی ــاره ادام مســیر ســقف را دوب
عــدد Corvian مــی بینیــد. اگــر مــی خواهیــد آیتــم و گنــج اضافــه برداریــد آن هــا را بکشــید و بپریــد پاییــن روی بخشــی کــه آن هــا 
بودنــد. اینجــا دو مســیر داریــد. ابتــدا بــه ســمت راه دورتــر در انتهــای ایــن بخــش برویــد و بدویــد پاییــن و بپریــد روی یــک لبــه پایینــی 
ــر مــی  ــر بــه پاییــن روی بالکــن داشــته باشــید کــه ب و Titanite Chunk را برداریــد. ســپس مــی توانیــد یــک پــرش خیلــی آســان ت
گــردد بــه اتــاق اصلــی ایــن ســاختمان. همــه مســیر را برگردیــد بــه جایــی کــه Corvian هــا را کشــتید و دو راه داشــت کــه یکــی را 
ــا جایــی کــه بــه چــپ  ــد و مســیر را ادامــه دهیــد ت ــد و Hollow Gem را برداری دنبــال کردیــم. حــاال بــه مســیر دیگــر ایــن بخــش بروی
مــی پیچــد و یــک gargoyle warrior و یــک آیتــم درخشــنده مــی بینیــد. آن را بکشــید و  Soul of a Weary Warrior را برداریــد. بعــد از 
محــل گارگویــل مــی توانیــد بپیچیــد بــه چــپ و مــی رویــد روی یــک ســقف باالتــر کــه دو عــدد کریســتال لیــزارد روی آن هســتند و یــک 
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گارگویــل دیگــر هــم وقتــی جلوتــر برویــد حملــه مــی کنــد. گارگویــل را بکشــید و البتــه قبلــش ســعی کنیــد کــه زود دو کریســتال لیــزارد 
را قبــل ایــن کــه در برونــد کشــته و  چنــد Titanite Scale , یــک Heavy Gem و یــک Sharp Gem را برداریــد )اگــر هــر دو را بکشــید( 

کــه کار ســختی اســت.

حاال مسیر از اینجا دو شاخه می شود. می توانید یکی را بروید و یا هر دو را دنبال کنید:

• مــی توانیــد از بخشــی کــه نزدیــک جایــی اســت کــه از آن بــه روی ایــن ســقف بلنــد بــا دو کریســتال لیــزارد آمدیــد بپریــد پاییــن 	
و بــه بالکــن برســید. یــک لبــه پاییــن تــر هــم هســت کــه بــر مــی گــردد عقــب تــر و مــی توانیــد Titanite Chunk را برداریــد و 

بایــد یــک شــوالیه را نیــز بکشــید. روی بالکــن هــم دو اساســین هســتند کــه آنهــا را بکشــید.

• مســیر دیگــر جایــی اســت کــه بعــد از ســقف بلنــدی کــه رویــش کریســتال لیزاردهــا بودنــد قــرار دارد و بــاال مــی رود. بــاال 	
برویــد و مســیر را تــا انتهــا دنبــال کنیــد و بــه روی ســقف دیگــر غلــت بزنیــد و Titanite Chunk را برداریــد. مــی بینیــد کــه از 
اینجــا مــی توانیــد بپریــد پاییــن روی همــان منطقــه نخســت در نزدیــک نردبانــی کــه ابتــدای ایــن منطقــه قــرار داشــت. امــا 
ــد  نپریــد هــا!! روی ایــن ســقفی کــه هســتید دو گارگویــل هســتند کــه بهتــر اســت یکــی یکــی بکشیدشــان پاییــن و بروی
عقــب تــر و آن هــا را بکشــید. یکــی در بخــش هالــی ماننــد اســت و یکــی هــم بــاالی ســرتان اســت. وقتــی آن هــا را کشــتید 

از روی یــک ســقف کوتــاه تــر عبــور کنیــد و از درون یــک پنجــره شکســته بپریــد پاییــن.

ــن بالکــن داخلــی ســاختمان اســت کــه  ــه ای ــد{، هــدف مــا رســیدن ب ــر اســت هــر دو را بروی ــم )و بهت در هــر دو مســیری کــه گفت
نزدیــک ایــن پنجــره شکســته قــرار دارد. فقــط یکــی از راه هــا از آن طــرف بالکــن در مــی ایــد و دیگــری هــم کــه از ایــن طــرف یعنــی از 
 Undead Bone Shard را برداریــد و از روی جنــازه هــم Ember را بکشــید. یــک scholar نزدیــک پنجــره شکســته. روی ایــن بالکــن یــک
را برداریــد. در ســمت دیگــر ایــن بالکــن نردبــان را بــا لگــد بــه پاییــن بیاندازیــد تــا یــک میانبــر بــاز شــود. در مســیر راهــرو جلــو برویــد 
تــا بــه یــک حوضچــه مــوم برســید کــه یــک درب نزدیکــش اســت کــه بــه یــک حیــاط بــزرگ مــی رود و مســیر اصلــی مــا نیــز هســت.

ــی  ــی یک ــد و یک ــی آین ــا هــم م ــوال ب ــه معم ــا هســتند ک ــم اینج ــا ه ــدد NPC ب ــد! ۳ ع ــت داری ــی مصیب ــی خیل ــن بخــش لعنت در ای
کشتنشــان هــم کمــی ســخت اســت چــه برســد بــه بــا هــم کشتنشــان، ولــی خــب چــاره ای نداریــم کــه! اگــر یکــی را از دور زدیــد 
خیلــی ســریع برگردیــد بــه داخــل کتابخانــه تــا دنبالتــان همــان یــک نفــر بیایــد وگرنــه خیلــی خیلــی ســریع دوتــای دیگــر هــم بــه او 
ملحــق مــی شــوند. از آن جــا کــه احتمــال ایــن کــه ایــن ۳ نفــر را یکــی یکــی بکشــید و بــا هــم حملــه نکننــد خیلــی کــم اســت بنابرایــن 
در ایــن بخــش یکــی از ســخت تریــن مبــارزات کل بــازی را داریــد بــا ایــن ۳ تــا لعنتــی مخصوصــا بــرای شــخصیت هایــی کــه بــر پایــه 
مخفیانــه تــر بــازی کــردن ســاخته شــده انــد. اگــر یــک خنجــر بــا آســیب خونریــزی یــا ســمی داریــد مــی توانیــد ایــن دشــمنان را تحــت 
تاثیــر ایــن آســیب هــا قــرار دهیــد تــا زودتــر کشــته شــوند. آن یکــی کــه از همــه نزدیــک تــر اســت ســخت تریــن هــم هســت زیــرا خیلــی 
خیلــی ســریع و تهاجمــی اســت. دوتــای دیگــر کــه یکیشــان مبــارز ســنگین و دیگــری جادوگــر اســت خیلــی راحــت تــر از ایــن اولــی 
کشــته مــی شــوند. اگر خیلــی اینجــا اذیــت مــی شــوید یــک دوســتتان را بیاوریــد کمــک. خبــر خــوب ایــن اســت کــه ایــن ۳ تــا دیگــر 
 Onikiri and ریســپاون نمــی شــوند و وقتــی آن هــا را بــا هــر بدبختــی کشــتید دیگــر راحــت مــی شــوید. از جنــازه آن هــا مــی توانیــد
 Soul را برداریــد. همچنیــن از جایــی کــه آن هــا ایســتاده بودنــد هــم Golden Wing Crest shield و Obadachi, Sage’s Crystal Staff
of a Crestfallen Knight را برداریــد. بعــد از ایــن ۳ دشــمن، در اتــاق ســمت راســتتان یــک آسانســور اســت کــه فعالــش کنیــد و بــه 
پاییــن برویــد و مــی بینیــد کــه دقیقــا کنــار بونفایــر در مــی آییــد، از همــان جایــی کــه در ابتــدای ایــن منطقــه گفتــم یــک آسانســور 
ســمت راســتتان اســت کــه از ایــن طــرف فعــال نمــی شــود. حــاال فعــال شــده و مــی توانیــد از کنــار بونفایــر بــه منطقــه بــاس برســید 

کــه کمــی جلوتــر از ۳ عــدد NPC اســت کــه کشــتیم. در بونفایــر اســتراحت کنیــد و ارتقــا و .. را انجــام دهیــد.

دوبــاره از بونفایــر ســوار آسانســور شــوید و برگردیــد بــاال. قبــل از ایــن کــه بــه ســمت پلــه هــای ســمت راســت برویــد بــه چــپ بپیچیــد 
 Soul of a Crestfallen Knight و از پلــه هــا بــاال برویــد. دور ایــن ســقف دایــره ای شــکل بــه جهــت عقربــه هــای ســاعت بچرخیــد و
را برداریــد. همیــن مســیر را ادامــه دهیــد و در آن ســمت ســقف دایــره ای شــکل، بــه برجــی کــه ســمت راســت و روبرویتــان اســت 
نــگاه کنیــد. ۳ مجســمه بــزرگ را مــی بینیــد کــه بــاالی بــرج هســتند؟ اینهــا ۳ عــدد Gertrude’s Knight هســتند کــه خیلــی مشــابه  
Winged Knight هــا هســتند بــا ایــن تفــاوت کــه پــرواز مــی کننــد و آن یکــی کــه دو تبــر دارد مــی توانــد آن هــا را بــه ســمت شــما 

پرتــاب کنــد.

یــک زره ســبک بپوشــید و spook را اگــر داریــد آمــاده بــرای اســتفاده کنیــد. بــه ســمت بــرج برویــد تــا ۳ شــوالیه بــه پاییــن بپرنــد و 
ســریعا برگردیــد بــه دور ســقف دایــره ای شــکل. ۲ تــای آنهــا همــان جــا مــی ایســتند ولــی آن کــه دو تبــر دارد می َآیــد شــروع بــه 
گشــت زنــی در جهــت خــاف عقــره هــای ســاعت مــی کنــد. آن دوتــا کــه ثابــت هســتند را یکــی یکــی بــه ســمت ســقف دایــره ای 
شــکل بکشــانید و دور ســقف بچرخیــد تــا توجهشــان را بــه شــما از دســت بدهنــد و ســپس از ســمت مخالــف آنهــا برویــد و از پشــت 
)بــا spook( بــه آنهــا ضربــه بزنیــد و همیــن رونــد را تکــرار کنیــد تــا کشــته شــوند. ســومی هــم مــی توانــد بــه همیــن روش در دور برجــی 
کــه گشــت زنــی مــی کنــد کشــته شــود. همچنیــن مــی توانیــد برویــد بــه بــرج و از پلــه هــا و نردبــان وســط بــرج بــاال برویــد و ســپس 
 Titanite بیاییــد بیــرون روی یــک ســقف کــه دور بــرج اســت و از آن بــاال شــوالیه ســوم را اســنایپ کنیــد. وقتــی هــر ۳ آن هــا را بکشــید
Slab مــی گیریــد کــه از ارزشــمند هــم ارزشــمندتر اســت! در دور بــرج بچرخیــد و بــه آن ســمت بــرج برویــد و آنجــا مــی توانیــد یــک  

Estus Shard پیــدا کنیــد.

حــاال بــه داخــل بخــش وســط بــرج برویــد )همــان جایــی کــه گفتیــم مــی توانیــد شــوالیه ســوم را از باالیــش اســنایپ کنیــد( و از پلــه 
هــا و ســپس نردبــان بــاال برویــد و Hunter’s Ring را برداریــد. در داخــل بــرج در طبقــه کــف مــی توانیــد بپریــد پاییــن روی میلــه هــای 
ســقف در باالتریــن نقظــه کتابخانــه. از آنجــا هــم مــی توانیــد بپریــد روی قفــس فرشــتگان و معجــزه Divine Pillars of Light را برداریــد. 
ســپس روی یــک ســری میلــه دیگــر در پاییــن بپریــد و مســیر را روی ایــن میلــه هــا بــه ســمت مقابــل ادامــه دهیــد تــا Blessed Gem را 
برداریــد. البتــه مراقــب maggot man mage در زیرتــان باشــید. ســپس بپریــد پاییــن روی یــک ردیــف دیگــر از میلــه هــا و دوبــاره بپریــد 
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ــا Silvercat Ring اســتفاده کنیــد.  ــا روی باالتریــن بالکــن کتابخانــه برســید. بهتــری اســت بــرای ایــن پــرش هــا از Spook ی پاییــن ت
دوبــاره برگردیــد بــه همــان مســیر اول راهنمــای ایــن قســمت یعنــی جایــی کــه از آسانســور کنــار بونفایــر بــاال رفتیــم و حــاال ایــن بــار 

بــه پلــه هــای ســمت راســت رفتــه و و بــاال برویــد.

ــن منطقــه ۴  ــد و در ای ــرون بروی ــن بخــش هســتند کــه آنهــا را بکشــید و ســپس بی ــک تیرکمــان دار پشــت ای اینجــا کلــی grunt و ی
عــدد cathedral knight حضــور دارنــد. آنهــا را یکــی یکــی بکشــید عقــب و از پــای در آوریــد. ســپس وقتــی هــر ۴ تــا را کشــتید مســیر 
 Dragonslayer دویــار ســمت راســت بــرا ادامــه دهیــد تــا یــک آسانســور ببینیــد. ایــن آسانســور دقیقــا شــما را مــی بــرد بــه بونفایــر
Armour bonfire. حتمــا یــک بــار ســوارش شــوید تــا فعــال شــود. دیگــر کاری نمانــده اســت جــز ایــن کــه بــه ســراغ آخریــن لــرد ســیندر 
برویــم کــه البتــه آخریــن بــاس نیســت. ایــن را بدانیــد کــه بهتــر اســت قبــل از ایــن بــاس برویــد و هــر ماموریــت و کاری کــه بــا شــخصیت 
هــا و خــط داســتانی آنهــا داریــد انجــام دهیــد و در خــط داستانیشــان تــا حــد ممکــن و تــا جایــی کــه در راهنمــا تــا بــه اینجــا اشــاره 
 Dragonslayer Armour ــر ــا آسانســور بونفای ــه ب ــاره ب ــد و ســپس دوب ــد هــم انجــام دهی ــد. اگــر ارتقــا و .. داری ــم پیــش بروی کــرده ای
bonfire برگردیــد همیــن بــاال بیاییــد و اگــر شــوالیه هــا دوبــاره ظاهــر شــده انــد کمــی صبــر کنیــد تــا شــروع بــه گشــت زنــی کننــد و 
بتوانیــد راحــت بدویــد بــه ســمت درب منطقــه بــاس. البتــه در ایــن منطقــه تــا وقتــی کــه از پلــه هــای انتهــای ایــن ســالن بــاال نرویــد 

بــاس فایــت فعــال نمــی شــود.

• 	Lorian, Elder Prince and Lothric, Younger Prince باس فایت

 Sirris of خبــر خــوب اینجاســت کــه در ایــن بــاس فایــت کلــی قابلیــت احضــار کمــک داریــد و حتــی اگــر آفایــن هــم باشــید مــی توانیــد
the Sunless Realms را احضــار کنیــد کــه البتــه خیلــی زنــده نمــی مانــد ولــی بــاز هــم بــه درد بخــور اســت! خبــر بــد هــم اینجاســت 
کــه ایــن مبــارزه در واقــع ۲ بــاس فایــت اســت. البتــه اگــر قبــا ســولز بــازی کــرده ایــد بــرای شــما زیــاد مهــم نیســت چــون اصــا بــه 

گــرد پــای Ornstein and Smough هــم نمــی رســند!

ابتــدا Lorian, Elder Prince مبــارزه را آغــاز مــی کنــد کــه یــک شمشــیر زن قدرتمنــد اســت ولــی یافتــن الگــوی حماتــش آســان تــر از 
برخــی بــاس هایــی کــه تــا اینجــا بــا آنهــا روبــرو شــده ایــد اســت و مثــا بــا ایــن کــه حماتــش خیلــی ســریع اســت ولــی قابــل پیــش 
بینــی تــر از مثــا حمــات Dancer of the Boreal اســت. وی نســبت بــه یــخ و الیتنینــگ ضعــف دارد. در کل ایــن بــاس بــرای شکســت 
دادن زیــاد ســخت نیســت، البتــه فقــط وقتــی کــه الگــوی حماتــش را دقیقــا بفهمیــد و بــه موقــع غلــت بزنیــد کــه غلــت زدن بــه ســمت 
راســت بهتریــن گزینــه اســت. موضوعــی کــه کمــی نبــرد را دشــوار تــر مــی کنــد تلپــورت شــدن او بــه نقــاط مختلــف بــه لطــف جــادوی 

بــرادرش اســت و وقتــی وی ایــن کار را مــی کنــد ســریعا غلــت بزنیــد تــا وی دقیقــا روی ســرتان ضربــه را فــرود نیــاورد.

فــاز دوم نبــرد خیلــی ســخت تــر اســت زیــرا Lothric, Younger Prince هــم اضافــه مــی شــود و روی دوش بــرادرش ســوار مــی شــود! 
وی از جــادو اســتفاده مــی کنــد و جادوهایــی ماننــد Soul Spear و Homing Soul Mass را بــه ســمتتان روانــه مــی کنــد. در واقــع شــما 
بایــد هــر دوی ایــن دو نفــر را بــا هــم جاخالــی دهیــد کــه کار آســانی نیســت. Lorian در اینجــا ضعیــف اســت ولــی بــرادر لعنتــی اش 
مــدام او را احیــا مــی کنــد. در حقیقــت شــما بایــد خــط ســامتی Lothric را خالــی کنیــد و تمرکزتــان روی ایــن باشــد. وقتــی او دارد 
بــرادرش را احیــا مــی کنــد خیلــی وسوســه انگیــز اســت کــه بدویــد بــه ســمتش و کلــی وی را بزنیــد ولــی جــادوی احیــا یــک دامنــه 

اثــر بــاال دارد و بایــد ســعی کنیــد بعــد از چنــد ضربــه زود از آنهــا دور شــوید.

آســان تریــن روش بــرای پیــروزی در ایــن نبــرد زدن Lorian از پشــت اســت. زیــرا وقتــی ایــن کار را مــی کنیــد بــه Lothric هــم همزمــان 
ضربــه مــی زنیــد. مراقــب یــک حملــه وی بــا شمشــیر باشــید کــه تمــام پشــت ســرش را پوشــش مــی دهــد. اگــر نیــاز بــه پــر کــردن 
خــط ســامتی یــا اســتراحت داریــد بهتــر اســت کــه برویــد بــه پشــت ســتون هایــی کــه اینجــا هســتند کــه البتــه بایــد مراقــب تلپــورت 
شــدن و ضربــات شمشــیر کــه از پشــت کاور هــم بــه شــما مــی خورنــد باشــید. ایــن مبــارزه بــرای کســانی کــه فقــط تمرکــز بــر مبــارزه 

از راه دور دارنــد خیلــی ســخت تــر اســت.

بعــد از شکســت ایــن دو بــاس Soul of Twin Princes را مــی گیریــد و بونفایــر  Twin Princes bonfire را روشــن نماییــد. حــاال دیگــر 
آمــده رفتــن بــه ســمت پایــان واقعــی بــازی هســتید. اکنــون مــی توانیــد یــک منطقــه انتخابــی بســیار چالــش برانگیــز را امتحــان کنیــد 
کــه Archdragon Peak نــام دارد و البتــه بعــد از بــاس آخــر هــم در دســترس اســت یــا ایــن کــه بــه فایرلینــک شــراین برویــد و بــه ســمت 
نبــرد نهایــی رهســپار شــوید. از آن جایــی کــه مــن در ایــن راهنمــا تمــام مناطــق انتخابــی را شــرح دادم و مــی خواهــم کــه ایــن راهنمــا 
بــدون جــا افتــادن حتــی یــک نقطــه از بــازی باشــد و صــد در صــد بــازی را فتــح کنیــد، ابتــدا بــه ســراغ Archdragon Peak مــی رویــم کــه 
یکــی از ســخت تریــن مناطــق بــازی اســت. ولــی نگــران نباشــید مــن و راهنمــا اینجــا هســتیم تــا همــه چیــز را برایتــان آســان تــر کنیــم.

• 	Archdragon Peak به سمت Irithyll Dungeon از

ایــن بخــش کــه مــی خواهیــم برویــم یکــی از دشــوار تریــن مناطــق بــازی اســت و باســش کــه یــک اژدهاســت جــزو یکــی دو بــاس 
ســخت ایــن عنــوان اســت ولــی اگــر بخواهیــد قابلیــت تبدیــل شــدن بــه اژدهــا را بــه دســت آوریــد بایــد ایــن منطقــه را برویــد. بــرای 
 Oceiros, the Consumed  را رفتــه باشــید و بــاس Consumed King’s Garden  بایــد حتمــا منطقــه Archdragon Peak  رســیدن بــه
 Untended را از راهرویــی کــه بــه the Path of the Dragon emote  ــا ایمــوت King را کشــته باشــید )کــه در ایــن زاهنمــا رفتیــم( ت

Graves مــی رود گرفتــه باشــید کــه مــا خوشــبختانه گرفتیــم و در راهنمــا شــرح دادیــم.

حــاال بــه منطقــه  Irithyll Dungeon برویــد و مســیرتان را بــه ســمت منطقــه صخــره ای کــه بیــن چندیــن زندانبــان پرتعــداد کــه گشــت 
مــی زدنــد و یــک اسانســور میانبــر کــه بــاز کــرده بودیــم دنبــال کنیــد. همــان منطقــه صخــره ای کــه چنــد مجســمه و جســد از جملــه 
ــن  ــب ای ــه ل ــان باشــد.  وقتــی ب ــم اینجــا را یادت ــود و گفتی ــب آن صخــره نشســته ب ــد عجیــب و ســنگی ل یــک مجســمه اژدهــا مانن
صخــره رســیدید )اگــر پیــدا نکردیــد بخــش راهنمــای Irithyll Dungeon را بخوانیــد( برویــد کنــار مجســمه ســنگی اژدهــا ماننــد و اینجــا 
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ایمــوت Path of the Dragon Gesture را اجــرا نماییــد. کمــی کــه منتظــر در ایــن حالــت بنشــینید مــی بینیــد کــه رفقــا مــی اینــد و 
شــما را بــه Archdragon Peak مــی برنــد!

• 	Archdragon Peak

خیلــی زیباســت، نــه؟ اینجــا منطقــه ای عالــی بــرای لــوت کــردن اســت و البتــه بــا نبردهایــی دشــوار و باســی کــه مــی توانــد خیلــی 
ســخت باشــد یــا خیلــی آســان. در حالــی کــه جلــو مــی رویــد در ســمت چپتــان Soul of a Weary Warrior را برداریــد. مقــداری جلوتــر 
در مســیر دو عــدد dragon hybrid در حــال گشــت زنــی هســتند و یکــی بــه راســت و یکــی بــه چــپ مــی رود. هــر دو را بکشــید. در 
محــل تقاطــع آنهــا کمــی بــاال برویــد و  Lightning Gem را برداریــد و دوبــاره برگردیــد پاییــن. هــر دو مســیر بــه یــک نقطــه مــی رســند 
ــرای دوری از حمــات اتشــین  ــد و مــی توانیــد پشــت کاورهــا ب ــال کنی ــدا مســیر ســمت راســت کــه پاییــن مــی رود را دنب ولــی ابت
یــک dragon hybrid کــه از بــاال آتــش مــی زنــد پنــاه بگیریــد و یــک آسانســور هــم مــی بینیــد کــه بعــدا فعالــش خواهیــم کــرد. از اینجــا 
مــی توانیــد دشــمن را اســنایپ کنیــد. یــک dragon hybrid اســنایپر دیگــر هــم اگــر بــه انتهــای منطقــه ســمت چــپ کــه باالتــر اســت 

برویــد و Homeward Bone هــا را برداریــد فعــال مــی شــود و شــروع بــه حملــه مــی کنــد.

 dragon کمــی بــه ســمت او برویــد و پشــت چنــد ســنگ پنــاه بگیریــد و از اینجــا او را اســنایپ کنیــد. وقتــی کــه مســیر را بــاال برویــد یــک
hybrid کــه از نزدیــک مبــارزه مــی کنــد بــه شــما حملــه مــی کنــد و یکــی دیگــر هــم از پشــت چندیــن ســنگ ســمت چــپ مــی آیــد. 
هــر دو را بکشــید و Titanite Chunk را از منطقــه دورتــر از ســنگ هــا برداریــد. همــن مســیر را ادامــه دهیــد و بــی خیــال ســنگ هــای 
ســمت راســت کــه مــی بینیــد شــوید تــا یــک امبــر را برداریــد و بونفایــر Archdragon Peak bonfire را هــم روشــن کنیــد. از پلــه هــا بــاال 
برویــد و Soul of a Nameless Soldier را از راســت و Titanite Chunk را از چــپ برداریــد. مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه یــک پلــه هــای 

باریــک برســید. dragon hybrid کــه پشــت بــه مــا اســت را مــی بینیــد؟

گــول نخوریــد و زود ندویــد ســمتش زیــرا یکــی دیگــر هــم آنجــا مخفــی شــده اســت و تــازه اینهــا از نــوع معمولــی نیســتند و بســیار 
بزرگترنــد و دشــوارتر و تــازه باهــوش تــر هــم هســتند و ســخت اســت کــه آنهــا را یکــی یکــی بــه ســمت خــود بکشــانید و بکشــید. 
اگــر بــا یــک فاصلــه تقریبــا دور از او باشــید وی کاری بــه شــما نــدارد و حتــی اگــر  Titanite Chunk را از منطقــه زیــر وی از روی جســد 
برداریــد حملــه نمــی کنــد. بهتــر اســت کــه ایــن دشــمن را فعــال کنیــد تــا بــه ســمتان بیایــد و ســپس بدویــد بــه جایــی کــه او ایســتاده 
بــود و Ancient Dragon Greatshield را برداریــد و بدویــد بــه ســمت بونفایــر. بــه هــر شــکل ایــن دشــمنان را بکشــید یــا ندیــد بگیریــد 
 dragon و مســیر را بــه ســمت دروازه برویــد ولــی بــی خیــال آن شــوید و بــه منطقــه ای کــه از ســمت چــپ آن پاییــن مــی رود و یــک
ــمت دروازه و  ــه س ــد ب ــد. برگردی ــد از وی Lightning Clutch Ring را برداری ــید و بع ــد. آن را بکش ــد بروی ــی زن ــت م hybrid دارد گش

دســتگیره را بکشــید و آمــاده بــاس فایــت باشــید.

• 	Ancient Wyvern باس فایت

بهتریــن ســپرتان در برابــر آتــش را برداریــد و یــک زره ســبک بــرای راحــت دویــدن بپوشــید و بــه مــه بــاس فایــت برویــد. وقتــی از پلــه هــا 
بــاال برویــد و کمــی جلوتــر، ناگهــان یــک اژدهــای بســیار عظیــم Ancient Wyvern فــرود مــی ایــد. نترســید. بدویــد بــه ســمتش و یــک 
مســیر در ســمت چپتــان مــی بینیــد کــه بــه آنجــا برویــد و dragon hybrid کــه جلــوی آن جاســت را رد کنیــد. دوبــاره بــه چــپ بپیچیــد 
و ۲ تــای دیگــر را هــم رد کنیــد و کمــی بعــد کــه بــه یــک تقاطــع رســیدید بپیچیــد بــه راســت و پاییــن پلــه هــا کمــی بایســتید تــا اگــر 
دشــمنی تعقیبتــان کــرده تــا اینجــا را بکشــید.در انتهــای ایــن اتــاق از آتــش بــاس در امــان هســتید. دو دشــمن دیگــر وقتــی بــه پلــه 
هــا برویــد جملــه مــی کننــد و انهــا را بــا خیــال راحــت بکشــید. در بــاالی ایــن بخــش هنــوز هــم از آتــش بــاس در امــان هســتید و بایــد 
یــک دشــمن دیگــر کــه حملــه مــی کنــد و یکــی دیگــر کــه از بخــش ســمت چــپ بیــرون مــی ایــد و تیــر مــی زنــد را بکشــید. پلــی کــه 
جلویتــان اســت ســخت تریــن بخــش اســت. یــک دشــمن اســنایپر در پشــت ســر و بــاالی شماســت و یکــی دیگــر هــم بــه همــراه 

یکــی از نــوع غــول پیکرشــان روبــروی شــما روی پــل هســتند.

اگــر هــم خیلــی نزدیــک پــل شــوید آتــش بــاس بــه شــما مــی خــورد. بهتــر اســت تیــر بزنیــد و دشــمنان را بکشــانید ســمت خودتــان 
و بــا دقــت و تمرکــز از بیــن ببریــد و ســپس بدویــد روی پــل و از آتــش بــاس و تیرهایــی کــه دشــمن از پشــت ســر مــی زنــد جاخالــی 
دهیــد و غلــت بزنیــد و مســیر را بــه آخــر برســانید. در آن ســمت پــل یــک دشــمن دیگــر هســت کــه ان را هــم بکشــید و از نردبــان بــاال 
برویــد. وقتــی کــه بــاس شــروع بــه اتــش زدن مــی کنــد بایســتید و ســپر را بــاال نگــه داریــد و وقتــی تمــام شــد بدویــد زوی پلتفــرم 
چوبــی. از روی ایــن بخــش هــای چوبــی مــی توانیــد بپریــد پاییــن روی یــک بخــش ســنگی کــه حتــی اگــر آفایــن باشــید هــم یــک پیــام 
روی آن مــی بینیــد. اینجــا از دامنــه اثــر آتــش بــاس در امــان هســتید ولــی مــی توانیــد بــا خیــال راحــت بــاس را اســنایپ کنیــد و بهتــر 
اســت بــه ســر او بزنیــد. همچنیــن اگــر حوصلــه دوبــاره برگشــتن کل ایــن مســیر را داریــد مــی توانیــد از plunge attack اســتفاده کنیــد 
و بپریــد از بــاال بــاس را بزنیــد و فــرود بیاییــد. بعــد از کشــتن بــاس Soul of Ancient Wyvern را مــی گیریــد و بــه یــک منطقــه جدیــد 

منتقــل مــی شــوید. در اینجــا بونفایــر Dragon-kin Mausoleum bonfire را فعــال نماییــد.

• گنج یابی انتخابی	

قبــل از ایــن کــه بخــش بعــدی برویــم، بهتــر اســت برگردیــد بــه بونفایــر Archdragon Peak و منطقــه بــاس فایــت را جســتجو کنیــد. البته 
مــی توانیــد بعــدا هــم ایــن کار را بکنیــد زیــرا از بونفایــر بعــدی ایــن منطقــه برگشــتن و رســیدن بــه ایــن بخــش راحــت تــر اســت. اگــر 
 Soul مــی خواهیــد اکنــون انجــام دهیــد برویــد بــه دروازه بــاس و جلــو برویــد مســتقیم بــه جایــی کــه بــاس بــود و از وســط ایــن منطقــه
of a Weary Warrior را برداریــد. برویــد بــه ســمت راســت و دو عــدد امبــر و چندیــن Dung Pie برداریــد. برگردیــد بــه ســمت دیگــر و 
نزدیــک جایــی کــه دشــمنی دم درب ایســتاده اســت Large Soul of a Nameless Traveller را برداریــد. در ســمت چــپ قبــل از ایــن 

کــه وارد شــوید چنــد Lightning Urn برداریــد. در داخــل دو عــدد دشــمن دیگــر را بکشــید.



Gamefa.com

65

برویــد جلــو و مراقــب دشــمن اســنایپر در بخــش دایــره ای شــکل ســمت چــپ باشــید. او را بکشــید و Titanite Chunk را برداریــد و 
دنبــال یــک نردبــان بگردیــد کــه پاییــن مــی رود و Twinkling Titanite را برداریــد. برگردیــد بــاال و از پلــه هــا بــاال برویــد. دو دشــمن را 
کــه یادتــان هســت دوبــاره بکشــید. در بــاالی پلــه هــا یــک دشــمن کــه حملــه مــی کنــد و یکــی کــه از ســمت چــپ بیــرون مــی آیــد را 
بکشــید. حــاال بــه همــان مســیری برویــد کــه دشــمن ســمت چپــی از آن بیــرون آمــد و از پلــه هــای چــپ بــاال برویــد. اینجــا یــک هیبریــد 
از نــوع غــول پیکــر و دو تــای دیگــر از نــوع معمولــی هســتند کــه یــک دفعــه نرویــد بــه وســط تــا همــه بــا هــم بیاینــد. وقتــی بــا دقــت 
منطقــه را پاکســازی کردیــد مــی توانیــد ۲ عــدد Titanite Chunk و ۱۲ عــدد Lightning Bolt برداریــد. مســیر را برگردیــد و از روی پلــی 
کــه قبــا رد شــدیم برویــد و دشــمنان را بکشــید و از نردبــان بــاال برویــد و بــه جایــی برویــد کــه اژدهــا را از روی آنجــا بــا تیــر زدیــم و از 

.Dragon-kin Mausoleum bonfire برداریــد. خــب حــاال وقتــش اســت کــه برگردیــد بــه بونفایــر Twinkling Titanite انتهــای آن چنــد

• 	Great Belfry به سمت Dragon-kin Mausoleum از

از درب بعــد از بونفایــر وارد شــوید و در اینجــا یــک cobra summoner یــک دشــمن NPC قدرتمنــد را احضــار مــی کنــد و بــه ســمت شــما 
مــی فرســتد اگــر مــی خواهیــد مــی توانیــد او را بکشــید ولــی اخضــار کننــده دوبــاره یکــی دیگــر احضــار مــی کنــد و بهتــر اســت کــه 
کا بــه ســمت احضــار کننــده برویــد و او را از پــای درآوریــد. نگــران بقیــه مجســمه هــا نیــز نباشــید زیــرا همگــی مــرده انــد یــا مجســمه 
واقعــی هســتند و کاری بــه شــما ندارنــد. وقتــی کــه وارد ایــن اتــاق مــی شــوید بافاصلــه بپیچیــد بــه راســت و از پلــه هــا بــاال برویــد و 
بپیچیــد دوبــاره بــه راســت و مســیر را تــا انتهــای یــک بالکــن دنبــال کنیــد و احضــار کننــده را مــی بینیــد و ســریع او را بکشــید. وقتــی او 
 Dragoncrest Sword بجنگیــد و او را بکشــید و اولیــن ایــن دشــمنان بعــد از کشــتن بــه شــما NPC را کشــتید حــاال بایــد تنهــا بــا یــک

را مــی دهد.

ــر آمدیــم فاصلــه دارد بایســتید و  ــاق اول و جلــوی یــک محــراب کــه کمــی از درب ورودی کــه از بونفای ــد بــه درون همــان ات حــاال بروی
ایمــوت Path of the Dragon emote را اجــرا کنیــد تــا Calamity Ring را بگیریــد. بــاالی پلــه هــا Soul of a Crestfallen Knight را از یــک 
گوشــه ایــن بخــش برداریــد و در گوشــه دیگــر آسانســور را فعــال کنیــد کــه مــی رود بــه منطقــه ابتــدای Archdragon Peak کــه قبــل 
تــر گفتــه بــودم ایــن آسانســور را بعــدا فعــال خواهیــم کــرد. در همــان طبقــه بــاال از دربــی کــه مــی شــود روبــروی دربــی کــه از پاییــن 
وارد ایــن اتــاق شــدیم برویــد. از اینچــا پلــی کــه قبــا از روی آن رد شــدیم هنــگام مبــارزه بــا بــاس را مــی بینیــد.  Titanite Scale را 

برداریــد و پاییــن پلــه هــا وارد بخــش هالــی شــکل ســمت چــپ شــوید. اینجــا مــی توانیــد بــه بونفایــر برگردیــد و اســتراحت کنیــد.

ار جایــی کــه در آخــر بخــش قبلــی Titanite Scale را برداشــتیم جلــو برویــد و از درون بخــش هالــی شــکل از پلــه هــای ســمت چــپ 
پاییــن برویــد. دقیقــا ســمت چپتــان وقتــی از پلــه هــا پاییــن رســیدید یــک rock lizard قــرار داره کــه اینهــا دشــمنان خیلــی ترســناکی 
نیســتن ولــی مراقــب نفــس آتشــین اونهــا و حملــه غلــت زدنشــون باشــید کــه درســته خنــده داره ولــی آســیبش خنــده دار نیســت! 
جــادو و ســاح هــای Enchant شــده خیلــی خــوب از ایــن هــا کــم مــی کنــد ولــی در برابــر آســیب فیزیکــی معمولــی خیلــی مقــاوم 
هســتند. خیلــی مراقــب افتــادن از لبــه صخــره هــا باشــید وقتــی بــا ایــن هــا مبــارزه مــی کنیــد و بهتــر اســت بکشانیدشــان بــه جــای 

امــن و بعــد آنهــا را بکشــید. بعــد از کشــتن ایــن دشــمن Titanite Scale را برداریــد و از پلــه هــا ادامــه مســیر را بــه پاییــن برویــد.

مســیر شــما را دوبــاره بــر مــی گردانــد بــه بخــش پایینــی mausoleum در طبقــه کــف و روبــروی محــراب. درب ســمت چپتــان بــر مــی 
گــردد بــه منطقــه بــاس اژدهــا پــس نگــران رفتــن بــه آن نباشــید. اگــر در بخــش قبلــی راهنمــا کــه گفتیــم مــی توانیــد بعــدا بــه ســراغ 
جســتجوی بخــش بــاس برویــد ایــن کار را گذاشــته بودیــد بــرای بعــدا، اکنــون وقــت خوبــی اســت کــه از ایــن درب برویــد و بخــش بــاس 
را اکتشــاف کنیــد و از راهنمــای بخــش قبلــی کــه توضیحاتــش را دادیــم بــرای جمــع کــردن همــه آیتــم هــا اســتفاده کنیــد. از پلــه هــا 
بــاال برویــد و حواســتان بــه دربــی کــه مــی رود بــه یــک لبــه باالتــر از بونفایــر باشــد. دو dragon hybrid بیــرون در کمیــن شــما ایســتاده 
انــد. حقــه شــان را رو دســت بزنیــد و از پنجــره آنهــا را یکــی یکــی اســنایپ کنیــد و بکشــید بــه داخــل و کارشــان را بســازید! حــاال بــا 

خیــال راحــت در بیــرون درب Titanite Scale را برداریــد.

مســیر را ادامــه دهیــد. دور و برتــان را نــگاه کنیــد تــا یــک ذروازه ببینیــد. از درون ایــن دروازه مــی توانیــد Dragonslayer Spear را برداریــد. 
از روبــروی ایــن دروازه بــه راســت برویــد و از پلــه هــا پاییــن برویــد. در راهــروی طوالنــی کــه مــی بینیــد ۲ عــدد دراگــون هیبریــد بــا ســپر 
ــو رفتگــی ایــن راهــرو در ســمت  وجــود دارنــد. آنهــا را یکــی یکــی بکشــید ســمت خودتــان و بکشــید. یکــی دیگــر هــم در دومیــن ت
چــپ وجــود دارد کــه مراقــب باشــید غافلگیرتــان نکنــد. دو تــای دیگــر هــم پشــت ســتون هــا قایــم شــده انــد وقتــی کــه راهــرو کمــی 
بازتــر مــی شــود. آن هــا را را هــم بــا تیــر یکــی یکــی بکشــید ســمت خــود. قبــل از رفتــن بــه داخــل بخشــی کــه دو دشــمن پشــت 
ســتون هایــش بودنــد از لبــه ســمت راســت ایــن راهــرو بــه پاییــن نــگاه کنیــد. یــک دشــمن دیگــر هــم مــی بینیــد کــه مــی توانیــد بــا 
تیــر بکشــانید بــه ســمت خودتــان و راحــت کارش را بســازید. وقتــی کــه از ورودی بعــدی بیــرون برویــد ناگهــان یــک دراگــون هیبریــد 

عظیــم بــه شــما حملــه مــی کنــد از ســمت چــپ. وی را بــا دقــت و تمرکــز بکشــانید عقــب و بکشــید.

قبــل از ایــن کــه از ادامــه مســیری کــه دراگــون هیبریــد غــول پیکــر از آن نگهبانــی مــی داد مســیر را دنبــال کنیــد در کنــار ایــن منطقــه 
برویــد روی یــک بخــش چوبــی باریــک و ســپس مــی توانیــد روی یــک بحــش ســنگی برویــد و مســیر را دنبــال کنیــد تــا یــک نردبــان 
ببینیــد و بــاال برویــد تــا Thunder Stoneplate Ring را برداریــد. از روی یــک پــل چوبــی مــی گیریــد رد شــوید و یــک کریســتال لیــزارد 
مــی بینیــد کــه ســریعا وی را در همیــن اتــاق بکشــید و Twinkling Titanite بگیریــد، زیــرا اگــر در بــرود شــما را مــی بــرد بــه یــک بخــش 
بیرونــی صخــره ای کــه دو راک لیــزارد آن جــا منتظرتــان هســتند. در اتاقــی کــه کریســتال لیــزارد را کشــتید یــک بالکــن بیرونــی کوچــک 
هســت کــه رویــش یــک صنــدوق اســت و از آن ۳ عــدد Titanite Scale برداریــد. مســیرتان را از بخشــی کــه دو راک لیــزارد هســتند 
ادامــه دهــی ولــی اصــا جلوتــر نرویــد. آن هــا را یکــی یکــی بکشــانید عقــب درون اتــاق و از بیــن ببریــد. کمــی کــه جلوتــر برویــد ناگهــان 
یــک اژدهــا wyvern دیگــر مــی آیــد! هــر بــار کــه نزدیــک برویــد وی آتــش مــی زنــد. ایــن یکــی از رفیــق باســش ضعیــف تــر اســت و 
اگــر بخواهیــد مــی توانیــد بــا مبــارزه نزدیــک آن را بزنیــد ولــی اگــر یــک تیــر کمــان خــوب داریــد مثــل Black Bow of Pharis و صبــز زیــاد 

خیلــی کارتــان راحــت تــر اســت و مــی توانیــد بــی دردســر اســنایپش کنیــد.
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کمــی بیاییــد بیــرون و تیــر بزنیــد و کاری کنیــد بــرود بــه ســمت منطقــه اصلیــش روی ســقف یــک بخــش بلنــد و برویــد از کنــار درخــت 
ــه هــر شــکلی کــه دوســت  ــازی را ب ــه ب ــد مــوش و گرب ــاق قبلــی. همیــن رون ــه داخــل ات ــد ب ــاز برگردی ــد و ب ــه ســرش بزنی ــر ب ــا تی ب
داریــد ادامــه دهیــد و هــی بــا تیــر وی را بزنیــد تــا دخلــش بیایــد! از کشــتن آن ۶ عــدد Titanite Chunk و ۳ عــدد Titanite Scale و ۳ 
عــدد twinkling Titanite. وقتــی مــی گوینــد یــک بــازی پــاداش دهنــده اســت و پــاداش ســختی هایتــان را مــی دهــد یعنــی ایــن! مــی 
توانیــد اکنــون از پنجــره Soul of a Weary Warrior را هــم برداریــد اگــر تــا حــاال بــرش نداشــته باشــید!! جلوتــر کــه برویــد ۴ عــدد راک 

لیــزارد انتظارتــان را مــی کشــند کــه مراقــب باشــید یکیشــان از کمــی باالتــر از ســمت چــپ ســورپرایزتان نکنــد.

آنهــا را بکشــید و از چنــد پلــه بــاال برویــد و در داخــل بخشــی کــه یــک محــراب زنــگ دار یــا زنگولــه دار یــا زنگولــه پــا یــا همچیــن چیــزی 
 NPC وجــود دارد! قبــل از ایــن کــه ایــن لعنتــی بتوانــد cobra summoner مــی بینیــد مراقــب باشــید زیــرا در درب ســمت راســتتان یــک
احضــار کنــد دخلــش را بــا اســنایپ بیاوریــد. منطقــه را دور بزنیــد و از جایــی کــه بخــش اشــعه نــور و محــراب Praise the Sun هســت 
رد شــوید. وقتــی کــه وارد بخــش بعــدی شــوید یــک زنــگ بــزرگ در ســمت چپتــان مــی بینیــد. آقایــون ایــن زنــگ را نزنید!! بعــدا بــه 
زنــگ زدن هــم خواهیــم رســید! اگــر اکنــون زنــگ را بزنیــد بعــدا پشــیمان خواهیــد شــد. بــه جایــش برویــد بــه درون اتــاق روبرویتــان و 
بونفایــر Great Belfry bonfire را روشــن نماییــد. فکــر نکنیــد کــه خــب حــاال کــه روشــن کــردم و امــن شــد بــروم زنــگ را بزنــم!! 
نــه اقــا جــان نــه!! نمیخــواد زنــگ بزنــی هنــوز! ای بابــا!! اگــر بزنیــد دسترســی بــه منطقــه بعــدی کــه مــی خواهیــم برویــم را تــا 

بعــد از مشــتن بــاس از دســت مــی دهیــد. کجــا مــی خواهیــم برویــم؟ مــی گویــم خدمتتــان!

• 	Path of the Dragon

اول از همــه بگویــم کــه اینجــا اجبــاری نیســت و مــی توانیــد بــی خیالــش شــوید و برویــد ســراغ بــاس. ولــی شــما مــی توانیــد. زیــرا 
یکــی از بهتریــن آیتــم هــای بــازی کــه خیلــی هــا دنبالــش هســتند را از دســت مــی دهیــد اگــر بــی خیــال ایــن بخــش شــوید. اینجــا 
آخریــن گشــت و گــذار دارک ســولز ۳ اســت و اگــر طبــق راهنمــا آمــده باشــید حــاال داریــد بــازی را صــد در صــد مــی کنیــد بــا تمــام 

ســوراخ ســنبه هــای کل بــازی در مناطــق انتخابــی و اصلــی.. بگوییــد دســت خــوش ســعید آقابابایــی!!

از بونفایــری کــه روشــن کردیــم فقــط یــک راه دیگــر وجــود دارد کــه بــه آن درب برویــد. در ایــن حیــاط یــک دراگــون هیبریــد معمولــی و 
یکــی از نــوع اســنایپر هســتند. برویــد بــه آن ســمت ایــن منطقــه و درون دربــی کــه دقیقــا آینــه دربــی اســت کــه االن از آن از اتــاق 
بونفایــر خــارج شــدیم برویــد. یــک راک لیــزارد از چــپ حملــه مــی کنــد. از صنــدوق اینجــا  Twinkling Titanite را بــردارد و یــک نردبــان 
مــی بینیــد.  در بــاالی نردبــان یــک NPC در زره Havel’s armour مــی بینیــد کــه حملــه مــی کنــد. وی خیلــی قدرتمنــد اســت و دفــاع 
باالیــی دارد ولــی خــب خیلــی کنــد اســت و کشــتنش چنــدان ســخت نیســت. تــازه یــک راه دیگــر هــم هســت! Spook، زدن از پشــت، 
ــن، تکــرار قبلــی! او Havel’s Greatshield و Dragon Tooth را مــی  ــاال رفت ــاره ب ــر کــردن، دوب ــن، صب ــن رفت ــان و پایی ــه نردب ــدن ب دوی
انــدازد. همچنیــن از نزدیــک اژدهــای مــرده Titanite Slab را برداریــد. OH Yeeeeeeeeeeeees!! نــه؟ برگردیــد بــه حیــاط قبلــی کــه بعــد 
از بونفایــر بــود. در ایــن حیــاط یــک دروازه هســت کــه بــه یــک راه بــن بســت )فعــا بــن بســت( ختــم مــی شــود کــه از اینجــا یــک امبــر 
برداریــد. مســیر مــا حــاال دقیقــا بــه ســمت مخالــف و روبــروی ایــن دروازه اســت یعنــی تنهــا ســمتی از حیــاط کــه هنــوز نرفتــه ایــم. در 

ایــن مســیر Large Soul of a Crestfallen Knight را برداریــد و راه را جلــو برویــد.

یــک دراگــون هیبریــد بــا ســپر در ایــن جــا هســت ولــی اوضــاع خیلــی بدتــر خواهــد شــد. بــه محــض ایــن کــه از دور یــک تیــر بــه ایــن 
دشــمن بزنیــد ۴ تــا، بلــه ۴ تــا از نــوع عظیــم دراگــون هیبریــد بــا هــم بــه ســراغتان مــی آینــد. دشــمنانی کــه یکیشــان هــم ســخت 
اســت چــه برســد بــه ۴ تــا بــا هــم. تــازه دوســتان حداقــل ۳ تــا هــم از نــوع معمولــی حملــه مــی کننــد و خودتــان تصــور کنیــد چــه 
وضعــی مــی شــود! احتمــاال ایــن مبــارزه بــا بــا ایــن ۷-۸ دشــمن ســخت تریــن مبــارزه غیــر بــاس در بــازی اســت، البتــه در کنــار آن دو 
دیــو مخــوف نزدیــک  Aldrich Faithful covenant. خوشــبختانه مــی توانیــد از ایــن مبــارزه در برویــد و برگردیــد بــه درون اتــاق بونفایــر و 
برویــد روی پــل بیــن اتــاق بونفایــر و اتــاق اخضــار کننــده. از اینجــا مــی توانیــد ایــن دشــمنان را بــا تیــر بزنیــد و آنهــا احتمــاال اصــا نمــی 
داننــد چطــور بایــد بــه ســمت شــما بیاینــد و پیدایتــان کننــد ولــی محــض احتیــاط چنــد تــا را بــا هــم نزنیــد و یکــی یکــی آنهــا را از اینجــا 
بــا تیــر از پــای در اوریــد. راســتش مــن کــه خــودم هرگــز ایــن کار را نکــردم و همــه اینهــا را در میــدان نبــرد مســتقیم بــا هــم کشــتم و 

البتــه خیلی ســخت اســت.

جالــب اســت بدانیــد کــه یکــی از ایــن دشــمنان عظیــم برخــاف بقیــه کــه مــدام ایــن مســیر را از بــاال بــه پاییــن گشــت زنــی مــی کننــد، 
وقتــی کــه شــما را فرامــوش مــی کنــد در جــای خــود مــی ایســند و دیگــر جایــی نمــی رود. وقتــی چنــد تیــر بــه او بزنیــد او ممکــن 
اســت ســرانجام راه اتــاق بونفایــر را پیــدا کنــد و ســراغتان بیایــد. بهتریــن راه ایــن اســت کــه ایــن دشــمن را بگذاریــد آخــر از همــه وقتــی 
کــه بقیــه را کشــتید. برویــد بــه حیــاط و دخلــش را بــا دقــت بیاوریــد. وقتــی کــه کل دشــمنان را کشــتید برویــد بــه مســیری کــه از آنجــا 
آمدنــد و مســیر را بــه جلــو ادامــه دهیــد. جلوتــر ســمت راســتتان یــک راک لیــزارد هــم هســت. مســتقیم بــه ســمت انتهــای ایــن راه 
 Twinkling Dragon Stone را اجــرا نماییــد تــا آیتــم Path of the Dragon برویــد. در جلــوی معبــدی کــه در انتهــای مســیر اســت ایمــوت

Hawkwood  را بگیریــد. ایــن تمــام مســیر خــط تبدیــل شــدن بــه اژدهــا بــود و پایــان خــط ماموریــت و داســتانی

ــذار و  ــم هــای دیگــر گشــت و گ ــن آیت ــرای یافت ــد کمــی ب ــه مــی توانی ــان تمــام شــده اســت. البت خــب دوســتان! اینجــا دیگــر کارم
 Old Wolf of Farron bonfire ــر ــک بونفای ــه Stray Demon را در نزدی ــی ک ــه جای ــد ب ــد و بروی ــد ســفر کنی ــی توانی ــد. م ســفر کنی
کشــتید بگردیــد تــا Havel’s set را بیابیــد. همچنیــن مســیر بیــن Oceiros, The Consumed King و Untended Graves را نیــز بگردیــد 
تــا Drakeblood set را برداریــد. بعــد از اینهــا برگردیــد بــه بونفایــر همیــن آخریــن منطقــه نزدیــک زنــگ بــزرگ. زمــان ســخت تریــن بــاس 

فایــت بــازی اســت.

• 	The Nameless King باس فایت

برویــد و زنــگ بــزرگ را بزنیــد. وقتــی کات ســین تمــام شــد از لبــه نزدیــک زنــگ بپریــد پاییــن بــه درن مــه و جلــو برویــد تــا بــاس فایــت 
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شــروع شــود. بــرای اغلــب بازیبــازان ایــن ســخت تریــن بــاس بــازی اســت یعنــی The Nameless King یــا پادشــاه بــی نــام کــه بــدون 
شــک بــا ابهــت تریــن هــم هســت.

ایــن نبــرد دو فــاز دارد کــه هــر کــدام هــم خــط ســامتی کامــل خــودش را دارد. ذر بخــش اول پادشــاه ســوار بــر یــک اژدهــای عظیــم 
اســت کــه King of the Storm نــام دارد. شــما بایــد اژدهــا را بکشــید تــا مبــاززه پیــش بــرود. دز فــاز دوم هــم بایــد خــود پادشــاه را 

روی زمیــن بکشــید.

اژدهــا یــا نفــس آتشــین قدرتمنــد حملــه مــی کنــد و پادشــاه بــا المــان الیتنینــگ. مقــاوت در برابــر اینهــا خیلــی مهــم اســت و تجهیــزات 
و زره و .. خیلــی اهمیــت دارد بــه طــوری کــه مطمئــن شــوید بیشــتر از یــک ضربــه از هــر کــدام از ایــن دو الزم اســت تــا کشــته شــوید. 
حلقــه هــای Flame Stoneplate و Thunder Stoneplate خیلــی خــوب هســتند. مقــداری هــم bug pellet از نــوع الزمــش را آمــاده 
داشــته باشــید کــه بــه درد مــی خورنــد. بــه طــور کلــی لبــاس هــا و زره هــای ســبک تــر کــه قابلیــت غلــت زدن و ســرعت بیشــتری 
داشــته باشــید مفیــد تــر هســتند در ایــن نبــرد ولــی اگــر شــخصیتتان را جــوری ســاخته ایــد کــه بــا لبــاس ســنگین هــم غلــت بزنیــد و 

راحــت باشــید، بفرماییــد برویــد درون Catarina set و حالــش را ببریــد!

در فــاز اول نبــرد بهتــر اســت دوربیــن را قفــل نکنیــد زیــرا اگــر از مبــارزه نزدیــک میخواهیــد بــرای ضربــه بــه زدن اژدهــا اســتفاده کنیــد بــا 
دوربیــن دســتی راحــت تــر مــی توانیــد از ضربــات پادشــاه کــه گاهــا تــا یــک کمبــوی ۳ ضــرب وحشــتناک مــی رســد جاخالــی بدهیــد. 
بــرای ضربــه بــه اژدهــا هــم خیلــی خیلــی بهتــر اســت کــه بــه ســر او ضربــه بزنیــد. اگــر قــرار اســت دوربیــن را حتمــا قفــل کنیــد بهتــر 
اســت روی پادشــاه قفــل کنیــد نــه اژدهــا. اژدهــا هــم ســعی مــی کنیــد شــما را گاز بگیــرد و هــم نفــس آتشــین دارد. وقتــی او ناگهــان 
مــی رود پشــتتان خیلــی خیلــی مراقــب باشــید و زود و ســریع بیاییــد کنــار ســر او تــا نفــس آتشــین بــه شــما نخــورد و ایــن بهتریــن 
وقــت اســت کــه چنــد ضربــه ســنگین و راحــت و عالــی بــه ســرش بزنیــد. وقتــی اژدهــا پــرواز مــی کنــد موضــوع مقــداری بدتــر مــی 

شود.

در ایــن حالــت اغلــب یــک حملــه آتشــین خیلــی خیلــی وســیع دارد کــه خیلــی خیلــی ســخت اســت از محــدوده آن در برویــد و واقعــا 
مرگبــار اســت. معمــوال هــم دو بــار ایــن کار را پشــت هــم مــی کنــد پــس حتمــا بیــن اولــی و دومــی خــط ســامتیتان را پــر کنیــد. اگــر 
اژدهــا وقتــی در آســمان اســت شــروع کــرد بــه چرخیــدن یعنــی پادشــاه مــی خواهــد نیــزه هــای الیتنینــگ بــه ســمت شــما پــرت 
کنــد کــه جاخالــی دادنشــان ســخت و آزار دهنــده اســت ولــی وقتــی کــه تمریــن کنیــد و یــاد بگیریــد دیگــر زیــاد اذیتتــان نمــی کنــد. 
برخــی مــی گوینــد ایــن فــاز ســخت تــر اســت و برخــی مــی گوینــد فــاز دوم ولــی بــه شــخصه اعتقــاد دارم فــاز اول در حالتــی ســخت 
تــر اســت کــه تمریــن نداریــد و هنــوز تــازه بــه نبــرد آمــده ایــد و قلــق حمــات اژدهــا و پادشــاه و دوربیــن را نمــی دانیــد. وقتــی ایــن را 

بفهمیــد قطعــا فــاز دوم ســخت تــر از فــاز اول اســت.

وقتــی اژدهــا را کشــتید و فــاز دوم آغــاز شــد مــی توانیــد دیگــر راحــت روی پادشــاه قفــل کنیــد. ســعی کنیــد کــه آیتــم های ســامتیتان 
را بــرای ایــن نبــرد بــا خــود پادشــاه نگــه داریــد. The Nameless King جــدا یــک کابــوس لعنتــی اســت. او خیلــی ســریع اســت و خیلــی 
خیلــی قــوی. پیــش بینــی حرکاتــش خیلــی ســخت اســت و جاخالــی دادنــش بــدون تمریــن )منظــور از تمریــن همــان ۱۰۰ بــار مــردن 
اســت!! مــن کــه فکــر کنــم ایــن بــاس ابتــدا حــدودا یــک ۴۰ بــاری مــن را کشــت تــا یــاد گرفتــم چــکار کنــم ولــی دیگــر بعــدش کــه یــاد 
گرفتــم در دفعــات بعــدی خیلــی خیلــی راحــت تــر شکســتش دادم(. وقتــی دیدیــد او مــی ایســت و شمشــیرش را بــاال مــی بــرد بایــد 
از یــک حملــه هــدف گیــری شــده جاخالــی دهیــد کــه ایــن هــم کار ســختی اســت و نیــاز بــه تمریــن دارد و بعــدش خیلــی بهتــر مــی 
شــود. نکتــه ســخت بــرای حماتــش اینجاســت کــه فاصلــه بیــن انیمیشــن اجــرای حملــه و حملــه واقعــی خیلــی خیلــی کوتــاه اســت 
و فرصــت خیلــی کمــی داریــد. همچنیــن او بــه ســمت شــما نیــزه هــای الیتنینــگ پرتــاب مــی کنــد کــه در فواصــل نزدیــک غلــت زدن 
بــه ســمت بــاس بــرای رد کــردن آنهــا راحــت تــر اســت ولــی در فواصــل متوســط و دورتــر ایــن کار خیلــی ســخت تــر مــی شــود زیــرا 
کــه ســرعت آنهــا و فاصلــه بینشــان خیلــی کــم اســت. شــرمنده دیگــه!! اینجــا هــم بــاز کلــی تمریــن میخوایــد تــا دقیــق یــاد بگیــری 
ولــی در تمــام اینهــا فقــط یــک نکتــه بــرای همــه ثابــت اســت. وقتــی بــه خلــق و طراحــی و تاکتیــک حمــات بــاس نــگاه مــی کنیــد 
واقعــا مــی گوییــد بنــازم بــه قدرتتــان میازاکــی و دوســتان. اینجاســت کــه مــی گوییــد »اصــا کســی کــه ســولز بــازی نکــرده چــه مــی 

دونــه یعنــی چــی ایــن بــازی؟!”

بــاس دو حملــه wind blast هــم دارد کــه یکــی کــم دامنــه تــر و دیگــری بســیار پردامنــه تــر اســت. اولــی بــا غلــت ســریع بــه یــک طــرف 
راحــت قابــل رد کــرذن اســت ولــی بــرای دومــی غلــت زدن بــه جلــو بــه ســمت حملــه مخصوصــا اگــر بــه شــما برخــورد کــرد بهتریــن 
کار اســت. در ایــن نبــرد خیلــی خیلــی خیلــی صبــور باشــید و در واقــع بیشــتر نبــرد را داریــد فقــط دور و بــر ایــن بخــش غلــت مــی 
زنیــد ولــی بیشــتر ســعی کنیــد کــه خیلــی خیلــی از بــاس دور نباشــید )مخصوصــا اگــر مبــارز نزدیــک هســتید( تــا در فرصــت مناســب 

بتوانیــد کنــارش برویــد و یکــی دو ضربــه یــا فقــط یــک ضربــه بزنیــد و دوبــاره همیــن رونــد در رفتــن.

بــه هــر حــال در حــرف زدن خیلــی ایــن بــاس فایــت آســان تــر اســت از نبــرد واقعــی! پــس بــا صبــوری و دقــت کامــل حرکاتــش را یــاد 
بگیریــد و چندیــن بــار کشــته شــوید و تمریــن کنیــد تــا ســرانجام ایــن Nameless King کابــوس وار را شکســت دهیــد ومــی دانــم کلــی 
the Name� را مــی گیریــد و بونفایــر Soul of the Nameless King  کیــف مــی کنیــد و احســاس غــرور مــی کنیــد از ایــن کار. بعــد از نبــرد
less King bonfire را روشــن نماییــد. در منطقــه جلوتــر بعــد از بــاس Titanite Slab را برداریــد و در آخــر ایــن مســیر در ســمت چــپ 
 .Ornstein کــه باشــکوه و شــاهکار اســت. مــی دانیــد ســت لبــاس چــه کســی اســت دیگــر؟ ســت لبــاس Dragonslayer set ســت
 Golden Crown, Golden Bracelet, Dragonscale ــراه ــاس Nameless King را هم ــد لب ــی توانی ــراین و م ــک ش ــه فایرلین ــد ب برگردی

Armour و Dragonscale Waistcloth خریــداری کنیــد.

دم شــما گــرم! بــازی را بــه طــور کامــل ترکاندیــد و فتــح کردیــد بــه غیــر از بــاس آخــر یعنــی Soul of Cinder . هــر کاری داریــد بکنیــد 
و ارتقــا و خریــد و .. را انجــام دهیــد کــه دیگــر داریــد دارک ســولز ۳ را بــه زانــو در مــی اوریــد. مــی دانیــد حــس مشــترک کســانی کــه 
یــک بــازی ســولز را تمــام کــرده انــد چیســت؟ )البتــه معمــوال کســی کــه یکــی را تمــام کنــد دیگــر ول نمــی کنــد بقیــه را!!(. مــی دانیــد 
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چیســت؟ ایــن حــس کــه در دلشــان مــی گوینــد عمــرا و عمــرا و عمــرا کســانی کــه ان ســری را بــازی نکــرده انــد نمــی داننــد چــه 
الماســی را از دســت داده انــد و چــه ظلــم بزرگــی بــه خودشــان کــرده انــد.

در فایرلینــک شــراین آخریــن کارهایــی کــه داریــد انجــام دهیــد و بــا همــه صحبــت کنیــد و حالیــت بطلبیــد! ســپس بــه کنــار هــر یــک 
ــا  ــا ســیندرهای مختلــف لردهــا را روی صندلــی هــا قــرار دهیــد. وقتــی هــر ۴ ت ــد ت ــا آنهــا تعامــل کنی ــد و ب از ۴ صندلــی لردهــا بروی
قــرار بگیرنــد فایرکیپــر بــه وســط منطقــه کنــار بونفایــر مــی آیــد. برخــی شــخصیت هــا در ایــن بخــش دیالــوگ هــای متفاوتــی دارنــد 
مخصوصــا Ludleth کــه تــا چنــد دقیقــه دیگــر مــی میــرد ولــی ســرویس هایــش همچنــان در کنــار صندلــی او قابــل خریــد خواهنــد بــود.

بــا فایرکیپــر صحبــت کنیــد و بونفایــر را فعــال کنیــد. بعــد از یــک کات ســین شــما بــه Kiln of the First Flame مــی رســید. 
بونفایــر Flameless Shrine bonfire را روشــن کنیــد و بــه جلــو مســیر را ادامــه دهیــد و از درب خــارج شــوید. در بیــرون، بونفایــر دوم 
را فعــال کنیــد تــا بــه Kiln proper منتقــل شــوید و در آنجــا  بونفایــر Kiln of the First Flame bonfire را روشــن نماییــد. از اینجــا هنــوز 
هــم مــی توانیــد بــه هــر جایــی مــی خواهیــد ســفر کنیــد و هــر کاری دوســت داریــد در نقــاط مختلــف بــازی انجــام دهیــد و بــه اینجــا 

برگردیــد و مشــکلی پیــش نمــی ایــد.

البتــه بعــد از کشــتن بــاس نهایــی هــم مــی توانیــد همــه ایــن کارهــا را انجــام دهیــد. مســیر را بــه جلــو برویــد و تنهــا راه موجــود را 
 Yuria دنبــال نماییــد. اگــر در فــرم امبــر هســتید مراقــب حملــه کننــده هــا باشــید. اینجــا کلــی هــم عامــت احضــار هســت. از جملــه
of Londor کــه اگــر دنبــال پایــان مخفــی و ســوم هســتید مســتقیما بــا او کار داریــد و بایــد طبــق راهنمــا خــط داســتانی اش را دنبــال 

کــرده باشــید.

• 	Soul of Cinder باس فایت نهایی بازی

جلــو برویــد و وارد منطقــه بــاس شــوید. ایــن بــاس اصــا در مقایســه بــا بــاس هایــی کــه تاکنــون کشــته ایــد و مخصوصــا نیملــس کینــگ 
کــه همیــن پیــش پــای ایــن بــاس کشــتمیش ســخت نیســت! درســت اســت کــه خیلــی شــدید ضربــه مــی زنــد ولــی اگــر کمــی 
چابــک باشــید و هــول نکنیــد کار ســختی نداریــد. در ابتــدا حواســتان باشــد کــه ایــن بــاس دو خــط ســامتی کامــل دارد در هــر یــک از 
دو فــاز مبــارزه، پــس مراقــب آیتــم هــای ســامتیتان باشــید. خــط ســامتیتان را در ایــن نبــرد همیشــه بــاال و تقریبــا و پــر نگــه داریــد. 
پــس فکــر کردیــد چــرا کل Estus Shard هــای بــازی را یکــی یکــی برایتــان گفتــم کــه پیــدا کنیــد؟!! تــا تعــداد آن هــا را مــدام اپگریــد کنیــد 
و جــاال کلــی همــراه داشــته باشــید! اگــر شــخصیتی بــر پایــه نیــروی زیــاد و زره ســنگین و کنــد دارد، بهتــر اســت اینجــا یــک ســپر خــوب 

همــراه بیاوریــد و مــدام از آن اســتفاده کنیــد چــون برخــی از حمــات بــاس بــا یــک ضربــه شــما را خواهنــد کشــت.

یعنــی بایــد خیلــی خیلــی مراقــب باشــید زیــرا وقتــی حملــه مــی کنیــد و گاردتــان پاییــن مــی ایــد شــاید یــک ضربــه بــا مــرگ فاصلــه 
داشــته باشــید. اگــر شــخصیتتان طــوری باشــد کــه بتوانــد یکــی دو ضربــه را تحمــل کنــد و نمیــرد آن وقــت ایــن نبــرد برایتــان خیلــی 
راحــت تــر خواهــد بــود. اغلــب حمــات ایــن بــاس شــامل ضربــات شمشــیر slash یــا thrust هســتند کــه بــه راحتــی مــی تــوان از آن 
هــا بــا غلــت زدن جاخالــی داد و از سیســتم یــک ضربــه در هنــگام هــر ریــکاوری بــاس و دوبــاره غلــت زدن اســتفاده کــرد، البتــه بــا 
در نظــر گرفتــن محــل صحیــح غلــت زدن و مدیریــت خــط قــدرت بدنــی. شــخصیت هایــی کــه بــر پایــه جــادو هســتند بایــد صبــر کننــد 
تــا بــاس بــه زدن کمبــو بــرود و وقتــی دارد بــا شمشــرش ضربــه مــی زنــد شــما بــه او جــادو بزنیــد. ایــن بــاس خیلــی قابلیــت هــای 

پرتعــدادی دارد.

هنــگام فــاز اول نبــرد او بــا زدن ضربــات Melee شــروع مــی کنــد، ســپس ترکیبــی از lightning spear هــا و homing soul هــا را نیــز 
بــه اجــرا در مــی آورد. بعــد از آن ســراغ fireball هــا و دیگــر حمــات pyromancy مــی رود و نهایتــا هــم از miracle هــا اســتفاده مــی 
کنــد! دســتش درد نکنــه واقعــا! ایــن بخــش آخــر یعنــی معجــزه هــا واقعــا روی مــخ اســت، زیــرا بــاس مــی توانــد خــودش را Heal کنــد 
ولــی انشــاهلل کــه قبــل از ایــن کــه او اصــا بــه ایــن بخــش برســد فــاز اول نبــرد را تمــام کــرده ایــد. اگــر خیلــی طولــش بدهیــد دوبــاره او 
همیــن چرخــه را مجــددا تکــرار مــی کنــد. فــاز دوم نبــرد خیلــی خطرنــاک تــر اســت ولــی تقریبــا سرراســت اســت، زیــرا تنها یــک ســت 
از حمــات و قابلیــت هــا هســت کــه نگرانشــان باشــید. در ایــن فــاز بــاس خیلــی وحشــی تــر و هجومــی تــر و ســریع تــر مــی شــود 

و شــروع بــه رهــا کــردن lightning spear هــا مــی کنــد.

همچنیــن او یــک حملــه گرفتنــی روی مــخ دارد و یــک کمبــوی وحشــتناک ۵ ضربــه ای کــه فــرار کــردن از آن تقریبــا غیرممکــن اســت 
ــه چرخیــدن و غلــت زدن ادامــه دهیــد تنهــا  ــا وقتــی کــه شــما ب ــار مــی کنــد! خوشــبختانه ت ــرا بدجــوری ســریع شــما را لــت و پ زی
حملــه ای کــه بایــد نگرانــش باشــید lightning اســت. تشــخیص ایــن کــه کجــا مــی خواهــد بخــورد ســخت اســت و بایــد حواســتان بــه 
خــود بــاس هــم باشــد. بهتــر اســت دوربیــن را ازاد کنیــد و شــروع بــه غلــت زدن بــه ســمت دورتــر از بــاس کنیــد. وقتــی کــه بــاس را 
بکشــید Soul of the Lords را مــی گیریــد. بــا دقــت توضیحــات ایــن آیتــم را بخوانیــد تــا دقیقــا بفهمیــد کــه بــا چــه مبــارزه مــی کردیــد. 
بــرای رقــم زدن پایــان بــازی بــه ســمت بونفایــر وســط منطقــه بــاس برویــد. چنــد گزینــه اینجــا وجــود دارد. در ایــن بخــش توضیحاتــی 

کلــی را بــرای پایــان هــای بــازی بــرای شــما قــرار مــی دهــم.

To Link the Fire :پایان اول

• باس Soul of Cinder boss را در Kiln of the First Flame شکست دهید.	

• از بونفایر موجود در Kiln of the First Flame استفاده کنید.	

The End of Fire :پایان دوم
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• آیتم کلیدی Eyes of a Firekeeper را از Untended Graves به دست بیاورید.	

• Eyes of a Firekeeper را به Fire Keeper در فایرلینک شراین هدیه دهید.	

• باس Soul of Cinder boss را در Kiln of the First Flame شکست دهید.	

• از عامت احضار موجود در کنار بونفایر Kiln of the First Flame استفاده کنید.	

نوع دیگر از پایان دوم:

• آیتم کلیدی Eyes of a Firekeeper را از Untended Graves به دست بیاورید.	

• Eyes of a Firekeeper را به Fire Keeper در فایرلینک شراین هدیه دهید.	

• باس Soul of Cinder boss را در Kiln of the First Flame شکست دهید.	

• از عامت احضار موجود در کنار بونفایر Kiln of the First Flame استفاده کنید.	

• وقتی که صحنه رو به تاریکی رفت دکمه حمله را فشار دهید!	

Usurpation of Fire :پایان سوم

• هرگز نگذارید فایرکیپر Dark Sigil را درمان کند حتی یک بار	

• خط داستانی  Yoel of Londor را فعال کنید تا به فایرلینک شراین بیاید	

• 	 draw out the player’s true بتوانــد ۵ بــار گزینــه Yoel of Londor برســد )چندیــن بــار بمیریــد( تــا Hollowing بــه لــول ۲۰ در
strength را بــرای شــما انجــام دهــد )بایــد حتمــا قبــل از کشــتن بــاس Aldrich باشــد(

• بعد از مرگ Yoel of Londor به طور مداوم با Yuria of Londor صحبت کنید.	

• بار اول Anri of Astora را در Road of Sacrifices ماقات کنید و تا آخر با او حرف بزنید.	

• بــار دوم Anri of Astora را در قایرلینــک شــراین بعــد از کشــتن Deacons of the deep ماقــات کنیــد و تــا آخــر بــا او حــرف 	
نید. بز

• 	 Horace ماقــات کنیــد و تــا آخــر بــا او حــرف بزنیــد، بافاصلــه هــم Catacombs of Carthus را در Anri of Astora دو بــار
را در Smouldering Lake بکشــید.

• ــر 	 ــا آخ ــد و ت ــات کنی ــه Irithyll of the Boreal Valley ماق  Anri of Astora را در Church of Yorshka bonfire در منطق
بــا او حــرف بزنیــد و assassin موجــود در ایــن اتــاق را نکشــید.

• ــرده 	 ــا  Anri of Astora ازدواج ک ــا ب ــد ت ــرف بزنی ــک pilgrim ح ــا ی ــد و ب ــه Anor Londo بروی ــه Darkmoon Tomb در منطق ب
ــد. ــول کنی ــا را قب و dark sigil هــای آن ه

• باس Soul of Cinder boss را در Kiln of the First Flame شکست دهید.	

• گزینه usurp the flame را انجام دهید	

بــه هــر شــکل بغــد از کات ســین پایــان رقــم خــورده بــرای شــما، مــی توانیــد انتخــاب کنیــد کــه New Game+ را بافاصلــه شــروع 
کنیــد بــا گفتــن Yes در زمانــی کــه از شــما در مــورد ســفر دوم پرســیده مــی شــود ویــا بگوییــد No و بــه فایرلینــک شــراین برگردیــد. 
ــد  ــد مــی بینی ــه فایرلینــک برگردی ــر فایرلینــک شــراین وجــود دارد. وقتــی ب ــه New Game+ همیشــه در بونفای ــه بعــد گزین از اینجــا ب
کــه برخــی چیزهــا تغییــر کــرده انــد. حــاال پیــرزن فروشــنده ســت لبــاس  Firelink armour set را مــی فروشــد. حــاال مــی توانیــد اگــر 
بخــش انتخابــی مثــل Archdragon Peak را هنــوز نرفتــه ایــد برویــد، یــا بــه ســراغ فــارم کــردن و گنــج پیــدا کــردن و اکتشــاف بیشــتر 
برویــد، یــا لولتــان را بــرای بــازی جدیــد ارتقــا دهیــد، بــه کمــک دیگــر بازیبــازان برویــد یــا بــه ســزاغ PvP. وقتــی بــه نبــرد بــا دیگــر بازیبــازان 
انســانی برویــد تــازه بیشــتر در مــی یابیــد کــه ایــن هــا چــه سیســتم مبارزاتــی را طراحــی کــرده انــد و یــک بــازی کامــل و تاکتیکــی و 
تکنیکــی PvP هــم ســاخته انــد! اگــر هــم بــرای چالــش بیشــتر آمــاده هســتید کــه بــه بــازی جدیــد برویــد و ســفر دوم را شــروع کنیــد...

تبریــک میگــم ســولزبازهای قهــار.. شــما یــک بازیبــاز هاردکــور و حرفــه ای هســتید کــه بــا موفقیــت Dark Souls III رو صــد در صــد 
کردیــد. کنــار شــما در ایــن راهنمــا خیلــی خــوش گذشــت.. ممنــون کــه کنــارم بودیــن.

بــه ایــن ترتیــب اســت کــه داســتان و پرونــده راهنمــای Dark Souls III بــرای همیشــه بــه پایــان مــی رســد تــا یــک مرجــع فارســی 
ــرای  ــازی، ب ــدم ب ــه ق ــدم ب ــح ق ــازی و توضی ــان هــای ب ــج هــای مخفــی و پای ــکان هــا و گن ــاس هــا و م ــا کل مســیرها و ب و کامــل ب
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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 بــا ایــن ســبک آشــنا شــده انــد و مــی خواهنــد ســراغ بــازی بیاینــد بتواننــد بــا 
اســترس کمتــری جلــو برونــد تــا بــا بــازی آشــنا شــوند. در پایــان از حمایــت همیشــگی شــما از ابتــدای ایــن راهنمــا تــا امــروز تشــکر 

مــی کنــم و  امیــدوار هســتم کــه از ایــن راهنمــا راضــی بــوده باشــید و گاهــی بــه کارتــان آمــده باشــد یــا بیایــد. 

در بخش های پایانی این راهنما می توانید خط داستانی مهم ترین شخصیت های بازی دارک 
سولز ۳ را به صورت جداگانه و نفره به نفر مطالعه نمایید تا دیدی کلی از آنها و روند ماموریتشان 

داشته باشید و در بخش های مختلف راهنما بدانید که چه کاری باید در مورد آنها انجام دهید.
1-  Cornyx of the Great Swamp خط داستانی

Cornyx of the Great Swamp یکــی از شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی یــا اصطاحــا NPC هــای عنــوان Dark Souls ۳ محســوب 
مــی شــود کــه کارهــای مهمــی را بــرای شــما انجــام مــی دهــد. وی بــه شــما انــواع تکنیــک هــای Pyromancy را آمــوزش مــی دهــد، 
در نقــش یــک تاجــر عمــل مــی کنــد و همیــن طــور مــی توانــد  Pyromancy Flame شــما را ارتقــا دهــد. در ابتــدا ماننــد همیشــه بــه 

بیــان برخــی اطاعــات کلــی ایــن شــخصیت مــی پردازیــم:

• Cornyx of the Great Swamp به شما gesture یا حالت »Welcome« را یاد می دهد.	

• وی شخصیتی است که قابل کشته شدن در بازی است.	

• وی می تواند در بازی در نقش یک تاجر و فروشنده برای شما عمل کند.	

• وی نمــی توانــد بــا اســتفاده از کتیبــه  Quelana Pyromancy Tome بــه شــما آمــوزش بدهــد و ایــن نیــاز بــه یــک معلــم زن 	
دارد کــه در بــازی Karla ایــن نقــش را دارد.

• 	 Pyromancy بــه شــما آمــوزش بدهــد زیــرا کــه Grave Warden Pyromancy Tome وی نمــی توانــد بــا اســتفاده از کتیبــه
تاریــک اســت. ایــن کتیبــه بایــد بــه Karla داده شــود تــا بــه شــما آمــوزش دهــد.

• بعد از مرگ Cornyx›s Ashes را از خود بر جای می گذارد.	

• بعد از مرگ Cornyx’s Set را از خود بر جای می گذارد.	

• بعد از مرگ Pyromancy Flame را از خود بر جای می گذارد اگر تا کنون از او نگرفته باشید.	

ــه  ــار در منطقــه Undead Settlement پیــدا کنیــد و همــان جــا وی ب شــما مــی توانیــد Cornyx of the Great Swamp را نخســتین ب
شــما پیشــنهاد اســتاده از ســرویس هــای خــود را مــی دهــد. او درون یــک قفــس در باالتریــن نقطــه ســاختمانی اســت کــه در آن 
۳ دشــمن بمــب انــداز قــرار دارنــد و بمــب بــه پاییــن پرتــاب مــی کننــد. بــرای رســیدن بــه آن جــا شــما بایــد از پــل cobblestone کــه 
نزدیــک بونفایــر Cliff Underside اســت بــه پاییــن بپریــد و از ســاختمان بــاال برویــد تــا بــه بلندتریــن نقطــه آن رســیده و بــر روی بالکــن، 

قفســی کــه Cornyx of the Great Swamp در آن قــرار دارد را بیابیــد.

ــرده و در آن جــا مســتقر خواهــد شــد. در  ــه منطقــه Firelink Shrine عزیمــت ک ــن ســرویس وی، او ب ــا او و پذیرفت ــت ب ــد از صحب بع
ایــن جــا در نقــش یــک فروشــنده ظاهــر مــی شــود و همچنیــن ســرویس دهــی تکنیــک هــای مختلــف Pyromancy را نیــز بــه عهــده 
دارد. بــرای یافتــن وی در Firelink Shrine بــه نزدیــک آهنگــر Blacksmith Andre رفتــه و پلــه هــای ســمت چــپ او را بــه پاییــن برویــد 
تــا Cornyx of the Great Swamp را کــه بــر روی زمیــن نشســته اســت پیــدا کنیــد. او بــه شــما یــک Pyromancy Flame مــی دهــد و 

اگــر دوبــاره بــا او صحبــت کنیــد gesture یــا حالــت »Welcome« آزاد مــی شــود.

ــوم  ــه او، فانت ــه منطق ــوط ب ــه مرب ــل از م ــا قب ــا Old Demon King و دقیق ــارزه ب ــرای مب ــه Smouldering Lake ب ــر شــما در منطق اگ
ــا کمــک او Old Demon King را شکســت دهیــد مــی توانیــد Spotted Whip و  ســپید Great Swamp Cuculus را احضــار نماییــد و ب
یــک ســت Cornyx’s Garb را در Undead Settlement در منطقــه ای کــه Cornyx of the Great Swamp را از قفــس نجــات دادیــد پیــدا 

کنیــد.

2-  Hawkwood خط داستانی

Hawkwood  یکــی از شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی در Dark Souls ۳ اســت. او یــک فــراری از Farron›s Undead Legion و 
همچنیــن از وظایــف خــود بــه عنــوان Unkindled اســت و همــواره قــدرت اژدهایــان را تحســین مــی کنــد. ماننــد همیشــه در ابتــدا بــا 

بیــان نکاتــی در مــورد ایــن شــخصیت، توضیحــات مربــوط بــه وی را ادامــه مــی دهیــم.

• Hawkwood به بازیباز gesture )حالت( “Collapse” را یاد می دهد.	

• وی در دو منطقه ذیل می تواند احضار شود:	
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در منطقــه Consumed King›s Garden در محلــی کــه درســت قبــل از مــه بــاس مبــارزه بــا Oceiros دو شــوالیه حضــور دارنــد. . ۱
بعــد از پریــدن بــه داخــل قســمتی کــه Hollow cleric در آن حضــور دارد بــه ســمت چــپ بپیچیــد و بــه ســوی بــاغ مرکــزی 
برویــد تــا عامــت احضــار Hawkwood را بیابیــد. )اگــر قبــا خــط داســتانی وی را تمــام کــرده باشــید و یــا او را کشــته باشــید، 

مطابــق انتظــار، دیگــر عامــت احضــار او را نمــی بینیــد(.

ــه . ۲ ــدید ب ــر ش ــر ظاه ــه در بونفای ــن ک ــد از ای ــر Great Belfry. بع ــل بونفای ــرون مح ــت بی ــه Archdragon Peak درس در منطق
al� را نزدیــک دیــوار خواهیــد یافــت. او بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بــه Hawkwood رســمت چــپ برویــد و عامــت احضــا
ــد و ســپس  ــی کن ــت Path of the Dragon اســتفاده م ــه رســیدید، وی از حال ــن ک ــد از ای ــاالی peak برســید. بع tar در ب
ناپدیــد مــی شــود و احتمــاال Twinkling Dragon Head Stone را بــه دســت مــی آورد. دقــت کنیــد کــه اگــر بخواهیــد بــاس 
فایــت Nameless King را بــا بــه صــدا در آوردن زنــگ فعــال کنیــد، Hawkwood بــا اســتفاده از Black Separation Crystal آن 

جــا را تــرک مــی کنــد.

• قبــل از جــدا شــدن، Hawkwood از شمشــیر Bastard Sword اســتفاده مــی کنــد یــا بــه صــورت دو دســتی و یــا بــه 	
 Farron مــی گــذارد و از شمشــیر Firelink Shrine ــا ســپر. امــا بعــد از جدایــی، وی ســپر خــود را در حالــت یــک دســتی ب

ــد. ــی کن ــتفاده م Greatsword اس

• 	 Heavy صحبت کنید به شــما Hawkwood اگــر بــا ،Crystal Sage یــا Curse-Rotted Greatwood بعــد از شکســت بــاس هــای
Gem می دهد.

• بعد از شکست باس Abyss Watchers، اگر با Hawkwood صحبت کنید به شما Farron Ring می دهد.	

• در مبارزه نهایی با او برای به دست آوردن Twinkling Dragon Stones، وی ۶ عدد Estus Flask دارد.	

• 	 Chain Helm کــه یکــی از جــذاب تریــن زره هــای بــازی اســت بــه همــراه کاه Undead Legion Armor از لبــاس Hawkwood
اســتفاده مــی کنــد.

• بــرای کشــتن Hawkwood در مبــارزه نهایــی کــه اتفاقــا حریــف سرســختی نیــز هســت یــک راه بســیار آســان وجــود دارد. 	
وی بــه هیــچ وجــه از اتــاق Abyss Watchers خــارج نمــی شــود و شــما مــی توانیــد بــه راحتــی بیــرون از در اتــاق بایســتید و 
پشــت ســر هــم او را بــا تیرکمــان و گلولــه هدشــات کنیــد یــا بــا جــادو بــه وی ضربــه بزنیــد.  تــا زمانــی کــه بــه وی ضربــه مــی 
زنیــد او بــه طــور مــداوم بــه ســمت شــما در انتهــاب خروجــی اتــاق مــی دود و وقتــی شــما کامــا از در خــارج مــی شــوید 

آرام آرام بــه عقــب مــی رود.

:Hawkwood محل قرارگیری و خط داستانی

در ابتــدا شــما Hawkwood را در نزدیــک بونفایــر  Firelink Shrine روی پلــه هــا مــی بینیــد امــا گاهــی نیــز وی بیــرون از ســاختمان در 
ســمت چــپ خروجــی کنــار قبــری کــه یــک شمشــیر در آن فــرو رفتــه اســت. وی بعــد از ایــن کــه بــاس هــای مختلــف را شکســت مــی 

دهیــد و بــا وی حــرف مــی زنیــد آیتــم هایــی را بــه شــما مــی دهــد.

بعــد از ایــن کــه بــاس هــای Abyss Watchers, Curse-Rotted Greatwood, Deacons of the Deep و the Crystal Sage را شکســت 
دادیــد، Hawkwood منطقــه Firelink Shrine را تــرک مــی کنــد و ســپر خــود را نــزد آهنگــر Andre مــی گــذارد تــا بــه شــما بدهــد.

اگــر بعــد از بــه دســت آوردن Twinkling Dragon Torso Stone بــا آهنگــر Andre صحبــت کنیــد، وی پیامــی از Hawkwood را بــه شــما 
مــی دهــد کــه از شــما درخواســت یــک دوئــل را کــرده اســت.

وی را در منطقــه مبــارزه بــا Abyss Watchers ماقــات کــرده و بــا او بــر ســر دیگــر »ســنگ اژدهــا« دوئــل کنیــد. اگــر او شــما را بکشــد 
آن را از شــما مــی گیــرد و اگــر شــما او را بکشــید Twinkling Dragon Head Stone را بــه دســت مــی آوریــد. اگــر او شــما را بکشــد 
و ســنگ شــما را بگیــرد مــی توانیــد بــار دیگــر بــا کشــتن او، ســنگ را پــس بگیریــد. البتــه در ایــن دفعــات وی ۷ عــدد  Estus Flask در 

اختیــار دارد.

3-  sirris of the Sunless realms خط داستانی

sirris of the Sunless realms  یکــی از شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی در عنــوان Dark Souls ۳ اســت کــه خــط داســتانی نســبتا 
ــا شــما  ــن شــخصیت را ب ــات ای ــا اطاع ــم ت ــب قصــد داری ــن مطل ــد. در ای ــن اســت آن را از دســت بدهی ــه ممک ــز دارد ک ــی نی طوالن
عزیــزان در میــان بگذاریــم تــا بتوانیــد بــا انجــام خــط داســتانی وی ایتــم هــای او را بــه دســت آوریــد. ابتــدا بــا ارائــه نکاتــی کلــی از ایــن 

شــخصیت شــروع مــی کنیــم:

• 	Shrine Hand� قابــل کشــتن اســت و زمانــی کــه وی را بکشــید مــی توانیــد زره وی را از sirris of the Sunless realms
maid بخریــد.

• وی به شما gesture )حالت( “Darkmoon Loyalty” را می دهد.	

• 	 Estoc, Sunless Talisman, Darkmoon Blade, Great Heal, تجهیــرات و جادوهــای کــه در مبــارزه اســتفاده مــی کنــد شــامل
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Magic Barrier هستند.

• ــت 	 ــاس فای ــن در ب ــد. همچنی ــار کنی ــد و وی را احض ــما بیای ــک ش ــه کم ــا Abyss Watchers ب ــارزه ب ــد در مب ــی توان وی م
هــای Deacons of the Deep, Dragonslayer Armour و Twin Princes نیــز مــی توانیــد وی را احضــار کنیــد تــا بــه کمکتــان 

ــا وی صحبــت کــرده باشــید. ــز در Firelink Shrine ب ــار دوم نی ــد ب ــه بای ــد. البت بیای

خط داستانی و ماموریت:

۱- اولیــن مرحلــه خــط داســتانی sirris of the Sunless realms از منطقــه  Road of Sacrifices آغــاز مــی شــود، وقتــی کــه بــرای 
ــا  ــه ه ــه روی پل ــد ک ــی بینی ــه Firelink Shrine وی را م ــد در بازگشــت ب ــی کنی ــت م ــا  Horace و Anri of Astora صحب ــار ب ــن ب اولی

ــا او صحبــت کنیــد. نشســته اســت و بایــد ب

Dreamchaser›s Ashes  -۲ را پیدا کنید و به Shrine Handmaid بدهید.

۳- با sirris صحبت کنبد و gesture )حالت( “Darkmoon Loyalty” را دریافت کنید.

ــد عامــت  ــون بای ــازی را ریلــود کنیــد و اکن ــید. ب ــه بونفایــر Irithyll of the Boreal بکش ــک ب Sulyvahn’s Beast -۴ را در پــل نزدی
احضــار sirris of the Sunless realms در وســط پــل ایجــاد شــده باشــد. از آن اســتفاده کنیــد تــا بــه دنیــای وی برویــد و بــه او کمــک 

ــد. ــا  Creighton the Wanderer را بکش ــد ت کنی

نکته: اگر عامت احضار وی روی پل ظاهر نشد، کشتن Curse-Rotted Greatwood باعث میشود تا ظاهر شود.

نکتــه: اگــر Curse-Rotted Greatwood را کشــته ایــد و عامــت وی بــاز هــم ظاهــر نشــده اســت بــه Firelink Shrine بازگردیــد )بعــد 
از فعــال کــردن بونفایــر بعــد از پــل( و از آنجــا دوبــاره بــه اول پــل بازگردیــد. اکنــون دیگــر عامــت احضــار وی ظاهــر شــده اســت.

ــا آیتــم هــای Mail Breaker و the Silvercat Ring را بــه خاطــر کمــک کــردن بــه وی  ــا sirris در Firelink Shrine صحبــت کنیــد ت ۵- ب
شــما بدهــد.

۶- بعــد از شکســت  Aldrich از عامــت احضــار sirris در بیــرون از منطقــه بــاس فایــت Curse-Rotted Greatwood اســتفاده کنیــد تــا 
بــاز هــم بــه دنیــای وی احضــار شــوید و ایــن بــار کمــک کنیــد تــا  Holy Knight Hodrick را بکشــد.

 Shrine Handmaid ــگاه ــام  Budding Green Blossom در فروش ــه ن ــرد ب ــه ف ــر ب ــاص و منحص ــم خ ــک آیت ــه ی ــن مرحل ــه: در ای توج
ظاهــر مــی شــود. توضیحــات ایــن ایتــم مــوارد جالبــی را در مــورد sirris بازگــو مــی کنــد: »خداحافــظ، مادربــزرگ عزیــز، مــن پدربــزرگ 
را در Pit of Hollows خواهــم دیــد”.  sirris احتمــاال ایــن ایتــم را قبــل از ایــن کــه بــه مبــارزه بــا Holy Knight Hodrick کــه پدربــزرگ 
وی اســت بــرود، نــزد Shrine Handmaid گذاشــته اســت. ظاهــر شــدن ایــن آیتــم در فروشــگاه نشــانه پیشــرفت صحیــح شــما در خــط 

داســتانی sirris of the Sunless realms اســت امــا نیــازی بــه خریــدن آن نیســت.

۷- وقتــی کــه بــه دنیــای خــود بازگشــتید متوجــه مــی شــوید کــه تمــام منطقــه بــاس فایــت ریختــه اســت و شــما مــی توانیــد بــه 
ــار  ــه پاییــن بــه شــما وارد شــود. زره Hodrick یعنــی the Sunset Armor Set کن ــدون ایــن کــه آســیبی از افتــادن ب ــد ب درون Pit بپری
 sirris قــرار دارد. هــر دوی ایــن ایتمهــا قبــل از صحبــت مجــدد بــا Hodrick بــر روی قبــر Sunset اســت و ســپر Pit of Hollows بونفایــر

قابــل برداشــتن هســتند.

۸ بــرای آخریــن بــار در Firelink Shrine بــا sirris صحبــت کنیــد و وی بــرای شــما قســم وفــاداری یــاد مــی کنــد. اگــر پیشــنهاد وی را 
نپذیریــد وی بــاز هــم در Firelink Shrine مــی مانــد و مــی توانیــد بــا صحبــت دوبــاره بــا او پیشــنهاد وی را بپذیریــد. بعــد از پذیرفتــن 
پیشــنهاد وی دیگــر حتــی اگــر بــه او حملــه کنیــد نیــز بــه شــما ضربــه نمــی زنــد و کشــتن وی حتــی گنــاه محســوب نمــی شــود و 

بازیبــاز بــه راحتــی مــی توانــد تجهیــزات وی را بــه دســت آورد.

۹- بعــد از شکســت  Twin Princes، مــی توانیــد جســد sirris of the Sunless realms را در قبــر مادربزرگــش پیــدا کنیــد و ســپس  
ــد. ــداری نمایی ــد از Shrine Handmaid خری ــز مــی توانی Sunless Talisman و زره وی را نی

:sirris of the Sunless realms شکست در روند داستانی و ماموریت

• 	 Firelink Shrine از sirris ،وی بدهیــد  covenant ــرای پیشــرفت در اگــر شــما بــه Rosaria حتــی یــک عــدد Pale Tongue ب
خواهــد رفــت و دشــمن شــما مــی شــود.

• ــز sirris از Firelink Shrine خواهــد رفــت. )بعــد از آپدیــت ۱٫۰۵ اگــر 	 اگــر شــما Company Captain Yorshka را بکشــید نی
ــود(. ــل ادامــه خواهــد ب ــد ماموریــت sirris قاب Company Captain Yorshka را بکشــید و ســپس ظاهــر خــود را عــوض کنی

• اگــر قبــل از برداشــتن آیتــم هــا از روی جســد Company Captain Yorshka پــس از کشــتن وی، ظاهــر خــود را عــوض کنیــد 	
نیــز خــط داســتانی sirris متوقــف خواهــد شــد. ابتــدا آیتــم هــا را برداریــد و ســپس تغییــر ظاهــر دهیــد.

4-  Rosaria, Mother of Rebirt خط داستانی
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Rosaria, Mother of Rebirt یکــی از شــخصیت هــای حاضــر در عنــوان دارک ســولز ۳ اســت کــه بــه ماننــد دیگــر شــخصیت هــای 
ایــن عنــوان و کا ایــن ســری، عجیــب و مرمــوز اســت. وی کا صحبــت نمــی کنــد یــا بهتــر اســت بگویــم زمانــی کــه چیــزی بــه شــما 
مــی گویــد نیــز صدایــی از او نمــی شــنوید. در ابتــدا بــد نیســت تــا یکــی دو مــورد از اطاعــات کلــی ایــن شــخصیت را بــرای شــما 

عزیــزان بیــان کنیــم:

 Dark Souls اســت کــه یکــی از کاوننــت هــای تهاجمــی در بــازی Rosaria’s Fingers رهبــر کاوننــت Rosaria, Mother of Rebirt
3 محســوب مــی شــود.

 Rosaria, Mother of Rebirt داریــد کــه بایــد آن را بــه Pale Tongue نیــاز بــه آیتــم Rosaria’s Fingers بــرای پیشــروی در کاوننــت
تقدیــم کنیــد.

ــف  ــرای بخــش هــای مختل ــون ب ــه تاکن ــای خــود را ک ــازات ارتق ــد تمــام امتی ــا Rosaria, Mother of Rebirt مــی توانی ــت ب ــا صحب ب
ــد. ــد از اول بچینی ــرده ای ــه ک شــخصیتتان هزین

با صحبت با Rosaria, Mother of Rebirt می توانید ظاهر شخصیت خود را تغییر دهید.

هــر بــار هزینــه کــردن امتیــازات ارتقــا یــا تغییــر دادن ظاهــر خــود نــزد Rosaria, Mother of Rebirt یــک “rebirth” یــا تولــد دوبــاره 
 Pale Tongue محســوب مــی شــود و شــما تنهــا ۵ بــار مــی توانیــد در هــر بــازی دوبــاره متولــد شــوید. هــر بــار تولــد دوبــاره نیــاز بــه یــک

دارد.

در طول rebirth شما نمی توانید جنسیت خود را عوض کنید.

در طول rebirth شما نمی توانید نام شخصیت خود را تغییر دهید.

اگــر شــما ۵ بــار دوبــاره متولــد شــده باشــید و از Rosaria, Mother of Rebirt درخواســت دوبــاره متلــود شــدن کنیــد، وی مــی گویــد: 
man�( در ایــن زندگــی دیگــر تولــد دوبــاره مقــدور نیســت. اصــرار ورزیــدن بــه ایــن امــر تــو را تبدیــل بــه یــک کــرم بــزرگ نیمــه انســان«

grub( مــی کنــد«. )ماننــد همــان کــرم هــای نیمــه انســانی کــه قبــل از ورود بــه اتــاق وی بایــد آن هــا را بکشــید(

ــز کــردن حلقــه  ــا تجهی ــت او و ی ــا در کاونن ــرای ارتق ــه Rosaria, Mother of Rebirt ب ــک عــدد Pale Tongue ب ــی ی توجــه: دادن حت
مربــوط بــه ایــن کاوننــت باعــث مــی شــود کــه sirris of the Sunless realms دشــمن شــما شــود و خــط داســتانی وی قطــع شــود.

: Rosaria, Mother of Rebirt محل قرارگیری

بــرای یافتــن Rosaria, Mother of Rebirt بــه منطقــه Cathedral of the Deep برویــد و راه خــود را تــا رســیدن بــه آسانســور میــان 
بــر زننــده کــه ســمت چــپ Cleansing Chapel ادامــه دهیــد. بــه ســمت بیــرون برویــد تــا بــه لبــه ایــن منطقــه برســید. از گوشــه ایــن 
بخــش دور زده و از نردبــان بــاال برویــد. بــه ســمت حفــره ای در روی دیــوار برویــد کــه در ســمت مقابــل اتــاق قــرار دارد و از آنجــا بــه 
پاییــن بــر روی ســقف کاشــی کاری شــده محافــظ Cathedral بپریــد. بــه باالتریــن بخــش ایــن محافــظ برویــد و از اولیــن ورودی ســمت 
ــا  ــه در آنج ــان هــای ســنگی ک ــن نقطــه Cathedral هســتید. از روی کم ــون در باالتری ــظ وارد Cathedral شــوید. اکن راســت محاف
قــرار دارنــد و از روی آنهــا بــه ســمت مقابــل جایــی کــه وارد شــدید برویــد. در زیــر یــک پلتفــرم ســنگی مــی بینیــد. بــر روی آن بپریــد 
و دوبــاره نیــز بــه پاییــن بپریــد در منطقــه ای کــه گاردریــل در جلــوی آن قــرار دارد. دیــوار ســمت راســت ایــن بخــش را ادامــه دهیــد و از 
 Rosaria, ورودی باریــک الی حفــاظ هــای شکســته شــده درب آهنــی اتــاق، وارد آنجــا شــوید تــا بونفایــر ایــن بخــش و کمــی جلوتــر
Mother of Rebirt را ببینیــد کــه بــر روی تختــی نشســته اســت. البتــه در راه رســیدن بــه اتــاق بایــد مراقــب کــرم هــای بــزرگ نیمــه 
انســان )man�grub( پــر تعــدادی کــه از ســقف مــی افتنــد نیــز باشــید و یــا آن هــا را بکشــید و یــا فــرار کــرده و وارد اتــاق شــوید زیــر 

آنهــا نمــی تواننــد وارد شــوند.

:Rosaria, Mother of Rebirt خط ماموریت

ــرای شــما  ــا خــط ماموریــت Ringfinger Leonhard اســت کــه قبــا ب ــت Rosaria, Mother of Rebirt کامــا مرتبــط ب خــط ماموری
توضیــح داده ایــم. خــط ماموریــت Ringfinger Leonhard را ادامــه دهیــد تــا وی بــه اتــاق Rosaria, Mother of Rebirt بیایــد. ســپس 
 Rosaria, Mother of Rebirt ــه ــد ک ــد مشــاهده مــی کنی ــزاری مجــدد کنی ــه را بارگ ــن منطق ــود و ای ــازی را ریل ــه ب ــدی ک ــه بع دفع
Ringfinger Leon� نیــز بــر جــای مانــده و خبــری هــم از black eye orb کشــته شــده اســت و یــک Ringfinger Leonhard  توســط
ــار  ــاره در اختی ــد دوب ــا تول ــردن Pale Tongue ی ــم ک ــرای تقدی ــوز هــم ب ــه تخــت Rosaria, Mother of Rebirt هن hard نیســت. البت

شماســت.

 Ringfinger ــای ــه دنی ــا ب ــد ت ــتفاده کنی ــد، اس ــت دادی ــاس Aldrich را در آن شکس ــه ب ــی ک ــاالی اتاق ــم black eye orb در ب از آیت
ــه ای تحــت  ــه منطق ــا ب ــد ت ــاق اســتفاده کنی ــای ات ــد. از یکــی از اسانســورهای ســمت چــپ و راســت انته ــه کنی Leonhard حمل
 Rosaria’s Soul مبــارزه کنیــد. او را شکســت داده و Ringfinger Leonhard برســید و در اینجــا بایــد بــا Gwynevere’s quarters نــام

ــد. را از او بگیری

 Rosaria, کنیــد و یــک معجــزه خــاص بــه دســت آوریــد و یــا آن را بــه خــود Transposition شــما مــی توانیــد انتخــاب کنیــد کــه بــا روح او
Mother of Rebirt بدهیــد و او را زنــده کنیــد. وقتــی روح را بــه وی بازگردانیــد و او را زنــده کنیــد، بونفایــر اتــاق غیــر قابــل اســتفاده 
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مــی شــود. بایــد یــک عــدد man�grub کــه در اتــاق اســت را بکشــید تــا مجــددا بونفایــر قابــل اســتفاده گــردد.

 :Rosaria, Mother of Rebirt نکاتی دیگر در مورد

ــازی Dark Souls 1 دارد. هــر دوی  ــا Princess Gwynevere از ب ــه نظــر مــی رســد کــه Rosaria, Mother of Rebirt ارتباطــی ب ب
آن هــا در تخــت خــود هســتند، کاوننتــی بــا نــام خــود دارنــد و همچنیــن روح Rosaria, Mother of Rebirt بــه شــما یکــی از 

معجــزات Gwynevere را مــی دهــد.

ــازی Dark Souls 1 اســت. هــر دو  ــت Chaos Servant در ب ــه کاونن ــه شــبیه ب ــه نظــر مــی رســد ک ــت Rosaria’s Fingers ب کاونن
Man�Grub\( توســط موجوداتــی بــه صــورت انســان دورگــه حفاظــت مــی شــوند )Rosaira/The Fair Lady( رهبــر ایــن کاوننــت هــا

ــه دنیاهــای دیگــر  ــد  )Longfingers\Chaos Servants( کــه ب ــرو خــود دارن Egg�Carrier( و هــر دو کاوننــت، شــخصیت هایــی را پی
حملــه مــی کننــد تــا مــردم را بکشــند و آیتــم هایــی را از آنهــا بگیرنــد )Pale Tongue\Humanity( تــا آن را تقدیــم بــه اربــاب کاوننــت 

خــود کننــد. همچنیــن Kirk عضــوی از کاوننــت در هــر دو بــازی اســت.

ــه  ــز روح او را ب ــی وی نی ــا کشــتن موقت ــن ب ــه طــور دائمــی Rosaria, Mother of Rebirt را بکشــد و همچنی ــد ب ــاز نمــی توان بازیب
دســت نمــی آورد. وی مــی میــرد ولــی بــار بعــدی کــه بازیبــاز بــه آن جــا بیایــد زنــده اســت.

Ringfinger Leonhard, Longfinger Kirk, Yellowfin� هســتند شــامل Rosaria’s Fingers  شــخصیت هایــی کــه مرتبــط بــا کاوننــت
ger Heysel و Creighton the Wanderer )طبــق گفتــه sirris of the Sunless realms( مــی باشــند.

ــد از آن مــی  ــد، بع ــم مــی کن ــه Rosaria تقدی ــک Pale Tongue ب ــاز Yellowfinger Heysel را شکســت مــی دهــد و ی ــی بازیب وقت
ــد. ــر Keep Ruins احضــار کن ــک بونفای ــوم ســفید نزدی ــک فانت ــوان ی ــه عن ــد Yellowfinger Heysel را ب توان

5- Orbeck of Vinheim خط داستانی

Orbeck of Vinheim یکــی از شــخصیت هــای جالــب در عنــوان دارک ســولز ۳ اســت و از ایــن جهــت وی را در مقــاالت اولیــه بــرای 
شــما در نظــر گرفتــم کــه ممکــن اســت بــا اشــتباهات شــما حتــی در اولیــن برخــوردی کــه بــا او داریــد، باعــث شــوید تــا وی ناپدیــد 
ــد  ــه مانن ــی ب ــی کل ــا توضیحات ــدا ب ــت و داســتانی او نباشــید. ابت ــه انجــام خــط ماموری ــادر ب ــن ق ــد و بنابرای ــر او را نبینی شــود و دیگ

ــب را آغــاز می کنیــم. ــن شــخصیت مطل همیشــه در مــورد ای

وی فروشنده انواع Sorcery ها در بازی است.

کتیبــه هــا )Scroll( را از شــما مــی پذیــرد کــه شــامل Sage’s Scroll, Logan’s Scroll، Golden Scroll و Crystal Scroll هســتند 
و بــا دادن هــر کــدام بــه او تعــداد جدیــدی جــادو بــه فروشــگاه او اضافــه مــی شــوند.

برای مبارزه با Lothric, Younger Prince می توانید وی را احضار کنید.

به شما Gesture )حالت( “Silent Ally” را می دهد.

به شما حلفه های Young Dragon Ring و Slumbering Dragoncrest Ring را می دهد.

از ست لباس Clandestine Set استفاده می کند.

:Orbeck of Vinheim محل پبدا کردن

شــما مــی توانبــد ایــن شــخصیت را در منطقــه Road of Sacrifices و در طبقــه دوم ســاختمان خرابــه ای کــه درســت قبــل از مبــارزه 
بــا بــاس Crystal Sage نزدیــک بونفایــر Crucifixion Woods قــرار دارد پیــدا کنیــد. هنگامــی کــه وارد ایــن ســاختمان مــی شــوید پــس 
از رد کــردن اولیــن اتــاق بــه منطقــه ای مــی رســید کــه دشــمنی پشــت بــه شــما ایســتاده اســت و ۴ درب در ایــن بخــش وجــود دارنــد 
کــه یکــی از آن هــا یــه طبقــه دوم ســاختمان مــی رســد کــه Orbeck of Vinheim در آن قــرار دارد. در اینجــا دقــت داشــته باشــید کــه 
اگــر بــا وی صحبــت کنیــد در حالــی کــه شــخصیتتان کمتــر از ۱۰ امتیــاز Intelligence داشــته باشــد وی بــرای همیشــه ناپدیــد مــی 
شــود و فقــط در صورتــی کــه حداقــل ۱۰ امتیــاز Intelligence داشــته باشــید و بــا او صحبــت کنیــد، وی بــه Firelink Shrine مــی 

رود و مــی توانیــد رونــد داســتانی وی را دنبــال کنیــد.

نکتــه: اگر شــخصیتتان کمتــر از ۱۰ امتیــاز Intelligence دارد مــی توانیــد بــا اســتفاده از حلقــه Scholar Ring آن را بــه ۱۰ برســانید 
و بــا Orbeck of Vinheim صحبــت کنیــد تــا بــه Firelink Shrine بــرود و دیگــر پــس از رفتــن بــه آن جــا برایــش اهمیتــی نــدارد کــه 

شــما چنــد امتیــاز Intelligence دارید.

:Orbeck of Vinheim خط داستانی

وقتــی کــه بــرای اولیــن بــار بــا وی صحبــت کردیــد و او بــه Firelink Shrine منتقــل شــد، اگــر شــخصیت  Yuria نیــز در آن جــا باشــد 
ــد بــه شــما  Morion Blade را  ــرای او خاکســتر Orbeck را ببری از شــما مــی خواهــد کــه Orbeck of Vinheim را بکشــید و اگــر ب
خواهــد داد. اگــر مــی خواهیــد خــط داســتانی Orbeck of Vinheim را ادامــه دهیــد و بــا دادن کتیبــه هــای مختلــف بــه او جادوهــای 
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جدیــد یــاد بگیریــد، ایــن کار را نکنیــد. زیــرا کــه در نهایــت طــی رونــد داســتانی و بــه طــور طبیعــی Orbeck خواهــد مــرد و مــی توانیــد 
خاکســتر وی را بــه Yuria بدهیــد و شمشــیر را بگیریــد تــا همــه راضــی باشــند!

مرحلــه اول: بعــد از ایــن کــه از Orbeck of Vinheim بیشــتر از ۳ جــادو خریدیــد بــا وی صحبــت کنیــد و اگــر یــک کتیبــه بــه او بدهیــد )و 
از هــر کاســی غیر جادوگرهــا و ســاحره هــا باشــید( وی از شــما تشــکر مــی کنــد و آیتــم حلقــه Young Dragon Ring را بــه شــما 

مــی دهد.

مرحلــه دوم: بعــد از ایــن کــه از وی Farron Flashsword, Pestilent Mercury, Aural Decoy و Spook را خریدیــد بــا وی صحبــت 
کنیــد و او ایــن بــار بــه شــما Slumbering Dragoncrest Ring و Gesture )حالــت( “Silent Ally” را مــی دهــد.

مرحلــه ســوم: دقــت کنیــد کــه اگــر پــس از آمــدن Orbeck بــه Firelink Shrine، شــما بــاس Abyss Watchers )کشــتن ایــن بــاس 
بــه تنهایــی کافیســت( یــا ۴ بــاس دیگــر )مهــم نیســت کــدام بــاس، فقــط بایــد ۴ تــا باشــند( زا بکشــید در حالــی کــه حتــی یــک کتیبــه 
هــم بــه Orbeck of Vinheim نــداده ایــد، وی بــرای همیشــه ناپدیــد خواهــد شــد. دادن یــک کتیبــه بــه او بــرای ناپدیــد نشــدن وی 
کفایــت مــی کنــد. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر وی از بــازی ناپدیــد شــود، عــاوه بــر ایــن کــه نمــی توانیــد خاکســتر او را بــه دســت 

آوریــد، بلکــه خــط داســتانی شــخصیت Yuria of Londor’s نیــز قطــع مــی شــود.

مرحلــه چهــارم: زمانــی کــه تمــام کتیبــه هــا را بــه او دادیــد و تمامــی جادوهــای وی را خریدیــد، وی دیگــر شــما را بــه عنــوان یــک 
دوســت و یــک ســاحره قدرتمنــد مــی شناســد. ســپس وی Firelink Shrine را تــرک مــی کنــد و بعــد از ایــن کــه یــک بــاس دیگــر را 
کشــتید، مــی توانیــد Orbeck را بــرای بــاس فایــت Lothric, Younger Prince احضــار کنیــد و نشــان احضــار وی نیــز درســت بیــرون از 
درب دو دهنــه بزرگــی اســت کــه بــه مــه بــاس مــی رســد. همچنیــن شــما بایــد حتمــا بــاس Curse�Rotted Greatwood را کشــته 

باشــید تــا ایــن نشــان را ببینیــد.

مرحلــه پنجــم: بعــد از شکســت دادن Lothric, Younger Prince، شــما جســد Orbeck of Vinheim را کــه بــر روی یــک صندلــی در 
طبقــه بــاالی منطقــه Grand Archives نشســته اســت خواهیــد یافــت، در طیقــه دوم محلــی کــه ۴ عــدد از دشــمنان جادوگــر ســر 

شــمعی حضــور دارنــد. از روی جســد وی مــی تــوان خاکســتر او را برداشــت.

نکتــه: اگــر شــما قبــل از بــاس فایــت Lothric, Younger Prince تمــام جادوهــای او را نخریــده باشــید، وی در Firelink Shrine مــی 
مانــد و نمــی میــرد. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر مثــا در یــک بــار تمــام کــردن بــازی تمــام کتیبــه هــا را بــه وی داده باشــید و همــه 
جــادو هایــش را خریــده باشــید، در دفعــات بعــدی بــازی کــردن مثــل NG+ و ... هــم وقتــی بــا وی صحبــت کنیــد دوبــاره مســیر مــرگ او 
رقــم خواهــد خــورد. بنابرایــن اگــر در دفعــات بعــد بــازی خــود مــی خواهیــد  Orbeck در Firelink Shrine بمانــد و کشــته نشــود یکــی 

از جادوهــای خــود کــه اصــا از آن اســتفاده نداریــد را بفروشــید تــا در لیســت شــما نباشــد و Orbeck of Vinheim کشــته نشــود.

6- Anri و Horace و خط داستانی Anri of Astora ازدواج با

هــدف نهایــی از پیشــبرد خــط داســتانی Anri of Astora ازدواج بــا او اســت کــه البتــه جــزو رونــد داســتانی یــک شــخصیت خیلــی 
مهــم دیگــر نیــز هســت و در واقــع بــه پایــان ســوم و مخفــی بــازی نیــز ربــط دارد. Anri of Astora  یــک پرنــس یــا پرنســس در بــازی 
ــازی  ــد در وســط ب ــی توانی ــه در نســخه ســوم شــما م ــی ک ــه از آنجای ــاز اســت )البت ــف بازیب ــواره مخال ــه جنســیت او هم اســت ک
 Anri of Astora جنســیت و ظاهــر و ... خــود را عــوض کنیــد، مــی توانیــد هــر جــور کــه مــی خواهیــد رابطــه رومانتیــک خــود را بــا
برقــرار نماییــد!!! دیگــر خودتــان منظــورم را گرفتیــد(. در ایــن بخــش و قبــل از ادامــه راهنمــا نــکات کلیــدی خــط داســتانی ایــن شــخصیت 

و ازدواج بــا او و فعــال کــردن پابــان ســوم بــازی را شــرح مــی دهیــم.

در ابتــدا همــان طــور کــه باالتــر در راهنمــا توضیــح دادم شــما اولیــن بــار ایــن شــخصیت را بــه همــراه Horace the Hushed در نزدیکــی 
بونفایــر Halfway Fortress مــی بینیــد. بــا هــر دوی آن هــا صحبــت کنیــد تــا هــم حضورشــان در ادامــه بــازی را قطعــی کنیــد و هــم 
آیتــم مربــوط بــه کاوننــت Blue Sentinels را دریافــت نماییــد. اگــر ایــن آیتــم را تجهیــز  نماییــد در واقــع انــگار داوطلــب مــی شــوید کــه 
در مواقعــی کــه بــه دنیــای دیگــر بازیبــازان کــه عضــو کاوننــت شــما هســتند حملــه شــود، شــما بــرای کمــک بــه آن هــا بــه صــورت 
خــودکار در دنیایشــان ظاهــر شــوید. و ایــن اجــازه را بــه بــازی مــی دهیــد تــا شــما را هــر کجــا خواســت در دنیــای »هــم کاوننتــی 

هایتــان« ظاهــر کنــد.

بعــد از صحبــت در فایرلینــک شــراین شــما در منطقــه Catacombs of Carthus شــخصیت Anri را خواهیــد دیــد )در راهنمــا بــه وقتــش 
 Horace گــم شــده اســت. ســپس در ادامــه بــازی شــما Horace خواهیــم گفــت چگونــه پیدایــش کنیــد( و متوجــه مــی شــوید کــه
را در منطقــه Smouldering Lake از طریــق Abandoned Tomb پیــدا خواهیــد کــرد )در راهنمــا خواهیــم گفــت( و ســپس بعــد از آن 
دوبــاره بایــد Anri of Astora را در بخشــی دیگــر از Catacombs of Carthus کــه قبــل از مبــارزه بــا بــاس High Lord Wolnir اســت 

پیــدا کنیــد و بــا او صحبــت نماییــد.

بعــد از شکســت بــاس Deacons of the Deep کــه در ادامــه راهنمــا بعــدا آن را توضیــح خواهیــم داد، بــه فایرلینــک شــراین بازگشــته 
Catacombs of Car� داشــته باشــید. بعــد از صحبــت در فایرلینــک شراین، شــما در منطقــه Anri of Astora  و صحبــت دوبــاره ای بــا
 Horace را خواهیــد دیــد )در راهنمــا بــه وقتــش خواهیــم گفــت چگونــه پیدایــش کنیــد( و متوجــه مــی شــوید کــه Anri شــخصیت thus
ــدا  ــق Abandoned Tomb پی ــه Smouldering Lake از طری ــما Horace را در منطق ــازی ش ــه ب ــپس در ادام ــت. س ــده اس ــم ش گ
 Catacombs of را در بخشــی دیگــر از Anri of Astora خواهیــد کــرد )در راهنمــا خواهیــم گفــت( و ســپس بعــد از آن دوبــاره بایــد
Carthus کــه قبــل از مبــارزه بــا بــاس High Lord Wolnir اســت پیــدا کنیــد و بــا او صحبــت نماییــد )نگــران نباشــید زیــرا تمــام ایــن 
بخــش هــا را در راهنمــا بــه وقتــش خواهیــم گفــت و هیــچ چیــزی را از دســت نمــی دهیــد. ایــن توضیحــات فقــط بــرای ایــن اســت کــه 
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بــه طــور کلــی رونــد داســتانی ایــن شــخصیت و فعــال کــردن پایــان ســوم بــازی دســتتان بیایــد(.

صحبتــی کــه ابنجــا بــا Anri of Astora انجــام مــی دهیــد عواقــب مهمــی دارد و بســیار تاثیرگــذار اســت کــه اکنــون آن هــا را خدمــت 
شــما عــرض مــی کنیــم. در واقــع ایــن هــا گزینــه هایــی اســت کــه بعــد از یافتــن Horace و کشــتن یــا نکشــتن او، در مــورد صحبــت 

بــا Anri of Astora پیــش روی شــما قــرار دارد و مــی توانیــد یکــی از ایــن کارهــا را انجــام دهیــد.

Horace را زنــده بگذاریــد و قبــل از مبــارزه بــا بــاس High Lord Wolnir اصــا ســراغ صحبــت بــا Anri of Astora نرویــد. در ایــن حالــت 
بعــد از شکســت دادن بــاس High Lord Wolnir، شــخصیت Anri of Astora در Catacombs of Carthus خواهــد مــرد. ایــن بدتریــن 
حالــت اســت و خــط داســتانی هــر دو شــخصیت Horace و Anri of Astora تمــام مــی شــود و هیــچ آیتــم خاصــی هــم نمــی گیریــد 

و شــرایط دســتیابی بــه پایــان ســوم کا از بیــن مــی رود.

 Anri صحبــت کنیــد. در ایــن حالــت Anri of Astora بــا High Lord Wolnir را زنــده بگذاریــد ولــی قبــل از مبــارزه بــا بــاس Horace
of Astora منطقــه Catacombs را تــرک مــی کنــد و داســتان دو شــخصیت ادامــه مــی یابــد ولــی بــه جــای آن، شــخصیت خیلــی 

خیلــی مهــم Yuria دیگــر فایرلینــک شــراین را تــرک مــی کنــد و شــرایط دســتیابی بــه پایــان ســوم کا از بیــن مــی رود.

 Anri of Astora صحبــت کنیــد. در ایــن حالــت Anri of Astora بــا High Lord Wolnir را بکشــید و قبــل از مبــارزه بــا بــاس Horace
بــه شــما حلقــه Ring of the Evil Eye را مــی دهــد و منطقــه Catacombs را تــرک مــی کنــد و داســتان دو شــخصیت ادامــه مــی 
یابــد و همچنیــن شــرایط دســتیابی بــه پایــان ســوم نیــز وجــود دارد. الزم بــه ذکــر اســت که حلقــه Ring of the Evil Eye باعــث مــی 
شــود تــا از هــر دشــمنی کــه شکســت مــی دهیــد  +HP ۳۰ دریافــت نماییــد کــه البتــه ۳ ورژن مختلــف قــوی تــر نیــز دارد و لــول ۱ 

ایــن حلقــه +HP ۳۳، لــول ۲ ایــن حلقــه +HP ۳۵ و لــول ۳ ایــن حلقــه +HP ۳۷ را در ازای کشــتن هــر دشــمن بــه شــما مــی دهــد.

 Irithyll of the Boreal Valley در منطقــه Church of Yorshka را در نزدیــک بونفایــر Anri of Astora بعــد از ایــن شــما شــخصیت
خواهیــد دیــد. در اینجــا و بســته بــه کاری کــه انجــام دهیــد، خــط داســتانی و ماموریــت ایــن شــخصیت دو شــاخه مــی شــود. در ایــن 
اتــاق یــک pilgrim اساســین کــه بــه شــکل مجســمه در آمــده اســت و خــود را مخفــی کــرده، در البــای مجســمه هایــی کــه کنــار 
 Anri of هــم هســتند در گوشــه اتــاق وجــود دارد کــه مــی توانیــد او را بکشــید یــا زنــده نگــه داریــد. اینجــا بایــد تصمیــم بگیریــد، زیــرا

Astora بــه زودی اینجــا را تــرک مــی کنــد. بگذاریــد تــا عواقــب هــر کــدام را توضیــح دهــم:

 Yuria ــد کــه شــخصیت بســیار مهــم ــد و بدانی ــا جــادوی Chameleon را برداری ــم ی ــت آیت ــن حال pilgrim اساســین را بکشــید. در ای
دیگــر فایرلینــک شــراین را تــرک مــی کنــد و شــرایط دســتیابی بــه پایــان ســوم کا از بیــن مــی رود. ســپس در مســیر رســیدن بــه 
بــاس فایــت Aldrich, Devourer of Gods )معمــوال بــاالی پلــه هــای بســیار بــزرگ و جلــوی درب دو دهنــه خیلــی بــزرگ کــه بــه یــک 
 Anri of ســالن عظیــم مــی رســد( یــک عامــت احضــار روی زمیــن مــی بینیــد کــه وقتــی روی آن بزنیــد، شــما را مــی بــرد بــه دنیــای
Astora و اینجــا بایــد بــه او کمــک کنیــد تــا بــاس Aldrich, Devourer of Gods متعلــق دنیــای او را شکســت دهــد. )اگــر اوضــاع بــد 
پیــش رفــت و دیدیــد آنــری دارد مــی میــرد و شــما مــی خواهیــد زنــده بمانــد، قبــل از پایــان مبــارزه، زود برگردیــد بــه دنیــای خودتــان(. 
اگر بــاس Aldrich, Devourer of Gods متعلــق دنیــای Anri of Astora را شکســت دادیــد )کشــتن ایــن بــاس ربطــی بــه دنیــای 
 Anri’s صحبــت کنیــد و او بــه شــما Ludleth  شــما نــدارد و در دنیــای شــما ایــن بــاس فایــت، باقــی اســت(، در فایرلینــک شــراین بــا
Straight Sword را مــی دهــد. حــاال اگــر بعــد از ایــن موضــوع، بــه منطقــه Smouldering Lake برویــد و Anri of Astora شــما را 

ببینــد، او بــه خاطــر Horace شــما حملــه خواهــد کــرد.

کاری بــا pilgrim اساســین نداشــته باشــید. در ایــن حالــت بعــدا در Darkmoon Tomb دنبــال Anri of Astora بگردیــد )از دســتگیره 
نزدیــک بونفایــر Anor Londo اســتفاده کنیــد تــا پلــه هــای مارپیــچ را بــه پاییــن تریــن طبقــه ببریــد(. اگــر شــخصیت Yuria هنــوز در بــازی 
شــما حضــور داشــته باشــد و طبــق توضیحــات قبلــی عمــل کــرده و کارهایــی نکــرده باشــید کــه او فایرلینــک شــراین را تــرک کــرده 
باشــد، شــما مــی توانیــد اینجــا بــا Anri of Astora ازدواج کنیــد و شــرایط دســتیابی بــه پایــان ســوم را بــاز نماییــد. ســپس بعــد از 
مدتــی وقتــی دوبــاره اینجــا بیاییــد، مــی توانیــد جــادوی Chameleon را برداریــد و دوبــاره بعــد از مدتــی دیگــر اگــر اینجــا بیاییــد مــی 

توانیــد Anri’s Straight Sword را برداریــد.

نکتــه: توجــه داشــته باشــید کــه مهــم تریــن شــخصیت در رونــد دســتیابی بــه پایــان ســوم کــه رونــد خیلــی حساســی هــم دارد و 
خیلــی زود ممکــن اســت شــرایط دســتیابی بــه آن از بیــن بــرود، شــخصیت Yuria of Londor اســت کــه بایــد کامــا رونــد چگونگــی 
ظاهــر شــدن او، ناراحــت نکــردن او و باقــی ماندنــش تــا پایــان بــازی را بدانیــد تــا در انتهــای بــازی، پایــان ســوم را کســب کنیــذ. در 
واقــع مــواردی کــه اکنــون در مــورد شــخصیت Anri of Astora گفتیــم تنهــا بخشــی از رونــد داســتانی و دســتیابی بــه پایــان ســوم 
هســتند. بهتــر اســت کــه بــرای آگاهــی کامــل از رونــد دســتیابی بــه پایــان ســوم و خــط داســتانی شــخصیت Yuria of Londor را 

مطالعــه نماییــد.

7-   Irina of Carim  خط داستانی و ماموریت

Irina of Carim یکــی از شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی در نســخه ســوم دارک ســولز اســت کــه مــی توانــد انــواع معجــزه هــا را 
در مقاطــع مختلــف بــازی بــه شــما یــاد دهــد و بفروشــد. اجازه دهیــد تــا اطاعاتــی را در ابتــدا در مــورد ایــن شــخصیت بیــان کنیــم.

Irina of Carim قابل کشتن است.

Irina of Carim معجزات مختلف را به شما می فروشد.
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به شما gesture )حالت( “Prayer” را یاد می دهد.

تمامی divine tome ها را از شما می پذیرد.

اگــر از صخــره کنــار Eygon of Carim بــه پاییــن بپریــد و راه را دنبــال کنیــد ماننــد ایــن تصویــر از پشــت درب قفــل ســلول بــه داخــل آن 
مــی رســید و دیگــر نیــازی بــه خریــد کلیــد Grave Key نداریــد. خــط ماموریــت و داســتانی Irina of Carim کامــا بــه خــط ماموریــت

Eygon of Carim و رفتــار او بــا شــما و سرنوشــتش تاثیــر گــذار و وابســته اســت.

بعد کشته شدن خاکستر او را می توانید بر دارید.

بعد از کشته شدن کلید Tower Key را می اندازد.

Fire� از Eygon of Carim خریــداری کنیــد، وی اســیر تاریکــی مــی شــود و توســط Irina of Carim زاگــر حتــی یــک معجــزه تاریــک ا
link Shrine بــرده مــی شــود تــا از او در برابــر شــما محافظــت کنــد.

خریــد تمامــی معجــزات ســیاه از Irina of Carim ســبب مــی شــود کــه وی دیگــر در نقــش فروشــنده نباشــد و وقتــی بــا او صحبــت 
کنیــد دیالــوگ غمگینــی را بیــان مــی کنــد. )اگــر وقتــی کــه دســتکش Morne’s Gauntlets را بــه دســت داریــد بــا او صحبــت کنیــد 

دیالــوگ هــای جدیــدی را نیــز بیــان مــی کنــد(.

خریــد تمامــی معجــزات مقــدس از او بــدون ایــن کــه حتــی یــک معجــزه تاریــک بخریــد، Irina of Carim را بــه Fire Keeper تبدیــل 
مــی کنــد.

خط ماموریت:

Undead Set� در منطقــه Road of Sacrifices را در ســلولی نزدیــک آسانســور ورودی منطقــه Irina of Carim ۱� شــما مــی توانیــد
tlement 1 پیــدا کنیــد. هــم مــی توانیــد از کنــار صخــره ای کــه Eygon of Carim کنــار آن نشســته اســت بــه پاییــن بپریــد و مســیر را 
تــا رســیدن بــه ســلول Irina of Carim ادامــه دهیــد و یــا مــی توانیــد کلیــد Grave Key را از پیــرزن حاضــر در Firelink Shrine بخریــد 

و از طریــق فاضــاب پــر از مــوش نزدیــک بونفایــر Dilapidated Bridge درب قفــل را بــاز کنیــد و بــه ســلول Irina of Carim برســید.

۲� وقتــی Irina of Carim را از ســلول آزاد کردیــد و خدمــات او را پذیرفتیــد، او بــه Firelink Shrine مــی رود و در آنجــا مســتقر مــی 
شــود. اگــر از پلــه هــای ســمت چــپ آهنگــر پاییــن برویــد و راهــرو را دنبــال کنیــد بــه وی مــی رســید. Irina of Carim دو خــط ماموریــت 

تاریــک و روشــن دارد کــه هــر کــدام را جداگانــه مطــرح خواهیــم کــرد.

مســیر تاریــک: اگــر بــه Irina of Carim آیتــم هــای Londor Braille Divine Tome یــا Deep Braille Divine Tome را بدهیــد و از او 
حتــی یــک جــادوی تاریــک بخریــد، Eygon of Carim کــه محافــظ اوســت و مــی خواهــد او را از تاریکــی حفــظ کنــد  Irina of Carim را 
 Eygon مســتقر خواهنــد شــد و اکنــون دیگــر Iudex Gundyr’s مــی بــرد. آن هــا دقیقــا بعــد از درب نزدیــک بونفایــر Firelink Shrine از
of Carim شــدیدا دشــمن شماســت، آن هــم یــک دشــمن قدرتمنــد و سرســخت. وی بــه شــما حملــه مــی کنــد و ضربــات مرگبــار و 
عــاوه بــر آن قــدرت دفاعــی باالیــی نیــز دارد و وقتــی او را بکشــید آیتــم هــای Morne’s Great Hammer و Moaning Shield را مــی 
انــدازد و Irina of Carim را کنــار درب خواهیــد یافــت. اگــر او آن جــا نبــود یــک بــار بــا بونفایــر از آن منطقــه برویــد و دوبــاره بازگردیــد تــا 
 Firelink Shrine ایســتاده بــود بیابیــد. بــا وی حــرف بزنیــد تــا او بــه همــان محلــی کــه در Eygon of Carim وی را همــان جایــی کــه

بــود بازگــردد.

 Firelink ــه ــد بعــد از بازگشــت وی ب ــوز مــی توانی ــده باشــید، هن ــک را از Irina of Carim نخری اگــر شــما همــه معجــزه هــای تاری
ــد. ــان نمــی کن ــوگ تاریکــش را دیگــر بی ــی وی دیال ــد ول ــد کنی Shrine از او خری

اگــر شــما همــه معجــزه هــای تاریــک را از Irina of Carim خریــده باشــید، او دیگــر بعــد از بازگشــت وی بــه Firelink Shrine بــه 
ــد  ــک وی، بای ــت تاری ــرای کامــل کــردن خــط ماموری ــد و ب ــا وی صحبــت کنی ــد ب ــان مــی توانی شــما معجــزه نمــی فروشــد امــا همچن

ــد. ــا آن وی را لمــس کنی ــد از کشــتن Eygon of Carim ب ــت بع ــار صحب ــن ب ــد و در اولی دســتکش Morne’s Gauntlets زا بخری

توجــه داشــته باشــید کــه وقتــی Irina of Carim بــه محــل خــود در Firelink Shrine بــر مــی گــردد دیگــر چیــزی نمــی فروشــد و 
فقــط از شــما خواهــش مــی کنــد کــه او را لمــس کنیــد. اگــر او را بــدون دســتکش Morne’s Gauntlets لمــس کنیــد وی شــما را نمــی 
شناســد و دوبــاره مــی خواهــد کــه کســی دیگــر او را لمــس کنــد. اگــر بــا دســتکش Morne’s Gauntlets وی را لمــس کنیــد او فکــر 
 Irina قــول داده بــود اگــر Eygon of Carim هســتید و از شــما مــی خواهــد کــه همــان طــور کــه Eygon of Carim مــی کنــد کــه شــما
of Carim بــه تاریکــی افتــاد وی را بکشــد، بــه قولــش عمــل کنــد و او را بکشــد. اگــر او را بکشــید مــی توانیــد خاکســتر او را برداریــد.

مســیر روشــن: اگــر شــما بــه جــای ایــن کــه معجــزات تاریــک از Irina of Carim بخریــد تمــام معجــزات غیــر از آن هــا را از وی بخریــد 
ــرون  ــرج بی ــن ب ــه طبقــه پایی ــک Fire Keeper مــی شــود و ب ــه ی ــل ب ــد، Irina of Carim تبدی ــز نخری ــک نی ــک معجــزه تاری و حتــی ی
 Deep  یــا Londor Braille Divine Tome  ایســتاده بــود(. اگــر شــما بــه او Blade Master مــی رود )جایــی کــه Firelink Shrine از
Braille Divine Tome را داده باشــید بــدون ایــن کــه از وی معجــزه تاریــک بخریــد مــی بینیــد کــه ایــن دو آیتــم کنــار وی روی زمیــن 
 Irina of Carim بدهیــد و تمامــی معجــزات تاریــک را از وی بخریــد. بعــد از ایــن کار Karla  هســتند. مــی توانیــد اکنــون ایــن هــا را بــه
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هــم ماننــد Fire Keeper اصلــی بــازی مــی توانــد شــما را لــول آپ کنــد و ارتقــا دهــد.

8- Siegward of Catarina  خط داستانی و ماموریت

Siegward of Catarina یکــی از مهمتریــن شــخصیت هــا در نســخه ســوم دارک ســولز ۳ اســت کــه انجــام کامــل رونــد ماموریــت و 
خــط داســتانی وی پیــچ و تــاب زیــادی دارد و نیازمنــد اطاعــات و آگاهــی باالیــی اســت. وی اهــل یکــی از قدیمــی تریــن ســرزمین 
هــای معرفــی شــده در ایــن ســری یعنــی کاتارینــا اســت کــه قبــا نیــز در شــماره هــای قبلــی کســانی کــه کــه شــاید اجــداد وی 
بــوده انــد دیــده ایــم کــه حتــی از لحــاظ اســم نیــز بــه هــم شــبیه هســتند و ســیگوارد و ســیگمیر نــام دارنــد. بــه عنــوان اولیــن بخــش 
ایــن راهنمــا، شــخصیت Siegward of Catarina و توضیــح خــط داســتانی وی را بــرای شــما عزیــزان در نظــر گرفتــم کــه توجــه شــما 

را بــه آن جلــب میکنــم.

Siegward of Catarina یکــی از NPC هــای بــازی  Dark Souls 3 اســت کــه زره Catarina Set را بــه تــن کــرده و ســاح وی نیــز 
Zweihander اســت و همچنیــن ســپر Pierce shield را در دســت دارد. ابتــدا اطاعاتــی کلــی از ایــن شــخصیت را بــرای شــما بازگــو 

مــی کنــم:

این شخصیت قابل کشتن است.

وی می تواند در باس فایت Yhorm the Giant به کمک شما بیاید.

Gesture )حالت( “Toast” را به شما می دهد.

Gesture )حالت( “Sleep” را به شما می دهد.

Gesture )حالت( “Rejoice” را به شما می دهد.

اگــر وی را از rithyll dungeons آزاد کنیــد بــه شــما Titanite slab کــه یکــی از مهمتریــن آینــم هــا در بــازی اســت را پــاداش خواهــد 
داد.

به شما  “Siegbrau” را می دهد.

خط داستانی:

ــا  ــد. وی دقیق ــات کنی ــه Undead Settlement ماق ــد Siegward of Catarina را در منطق ــار مــی توانی ــن ب ــه اول: شــما اولی مرجل
بعــد از قســمتی کــه شــخصیت  Eygon of Carim نشســته اســت در کنــار آسانســور قــرار دارد. البتــه وقتــی شــما بــه آسانســور 
مــی رســید وی را مــی بینیــد کــه بــا آن بــاال مــی آیــد و کنــار آسانســور مــی ایســتد. بعــد از ایــن کــه بــا او صحبــت کردیــد و تمــام 
دیالــوگ هــای وی را شــنیدید، وی بــه لبــه باالیــی همــان ســاختمان نقــل مــکان مــی کنــد کــه در یــاالی آسانســور قــرار دارد. وقتــی 
کــه اسانســور دارد بــاال مــی رود بایــد بــه موقــع از روی آن بــه روی یــک لبــه چوبــی کــه مــی بینیــد بپریــد و وقتــی از پنجــره بــه روی 
 Fire Demon بالکــن برســید وی را مــی بینیــد کــه بــر روی لبــه بالکــن نشســته اســت. دوبــاره کامــل بــا وی صحبــت کنیــد. وی از یــک
صحبــت مــی کنــد کــه اگــر از روی همــان لبــه بــه پاییــن بپریــد و جلــو برویــد بــه منطقــه وی مــی رســید. وقتــی بــا آن هیــوال وارد مبــارزه 
شــوید Siegward نیــز بــه مبــارزه مــی آیــد. بــه وی کمــک کنیــد تــا هیــوال را یکشــد تــا چنــد Gesture مختلــف و Siegbrau پــاداش 

بگیریــد.

توجــه: اگــر بــار اولــی کــه وی را کنــار آسانســور دیــدی بــا وی حــرف نــزده باشــید وی ناپدیــد مــی شــود و دیگــر بــه ایــن قســمت هایــی 
کــه گفتــم نمــی رســید. اگــر هــم در هنــگام مبــارزه بــا Fire Demon کشــته شــوید وی دوبــاره در همــان منطقــه ظاهــر خواهــد شــد 

و میتوانیــد محــددا ادامــه دهیــد. امــا اگــر وی در هنــگام مبــارزه کشــته شــود دیگــر ناپدیــد خواهــد شــد.

 Cathedral of the Deep  مرحلــه دوم: بعــد از انجــام مرحلــه اول، شــما مــی توانیــد وی را در چاهــی دقیقــا در بیــرون از محــل بونفایــر
پیــدا کنیــد. البتــه وی را نمــی بینیــد زیــرا در تــه چــاه اســت و فقــط مــی توانیــد بــا وی صحبــت کنیــد. امــا اگــر کارهــای زیــر را انجــام 

نــداده باشــید قــادر نخواهیــد بــود تــا بــا وی صحبــت کنیــد:

ــاز کــرده باشــید کــه  ــه آن مــی رســید را ب ــر Rosaria’s Bedchamber ب ــگ و بزرگــی را از بونفای ــی رن ــه آب ــد در دو دهن ۱� شــما بای
ــاز میکنــد. میانبــری بــه قبرســتان را ب

۲� بعد از انجام این کار باید یک بار بازی را ریلود کنید تا بتوانید با Siegward حرف بزنید.

ــت  ــگام صحب ــده باشــید و هن ــا خری ــه ی ــی Catarina Set را از شــخصیت Unbreakable Patches گرفت ــد زره Siegward یعن ۳� بای
بــا Siegward آن را بــه وی کــه در چــاه اســت بدهیــد. )اگــر هــم ایــن زره را از بــار قبلــی کــه بــازی را تمــام کــرده ایــد در اختیــار داریــد 

مــی توانــدی همــان جــا از آن اســتفاده کنیــد(.

ــد، وی در Irithyll of the Boreal Valley ظاهــر خواهــد شــد. از طریــق  مرحلــه ســوم: بعــد ارز ایــن کــه وی را از چــاه نجــات دادی
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دریاچــه نزدیــک بونفایــر Distant Manor بــه یــک اتــاق آب گرفتــه پــر از زنــان عنکبوتــی شــکل کــه در آب هســتند مــی رســید و از آنجــا 
ــه اتاقــی کــه Siegward در آن نشســته اســت مــی رســید. وی در جلــوی شــومینه نشســته و مشــغول اســتراحت اســت. وی  ب
مقــداری  Estus Soup درســت کــرده اســت کــه از آن بــه شــما نیــز مــی دهــد و همچنیــن اگــر در قســمت قبلــی Gesture هــا را از 

وی یــاد نگرفتــه باشــید مــی توانــد در اینجــا آن هــا را از Siegward بگیریــد.

ــه ســوم ظاهــر نخواهــد شــد وخــط داســتانی وی  ــه  Irithyll Dungeon وارد شــده باشــید وی دیگــر در مرحل ــر شــما ب توجــه: اگ
ــارزه  ــه کمــک شــما در مب ــد. همچنیــن اگــر در مرحلــه ســوم وی را ماقــات نکــرده باشــید او دیگــر ب ــه بعــد ادامــه مــی یاب در مرحل

بــا Yhorm the Giant نخواهــد آمــد.

توجــه: اگــر شــما بــا Siegward در مرحلــه ای کــه درون چــاه بــود صحبــت نکــرده باشــید و بــه Irithyll Dungeon رفتــه باشــید بــاز 
هــم میتوانیــد ماموریــت وی را انجــام دهیــد. بایســتی بــه قســمت چــاه بازگردیــد و بــا وی صجبــت کنیــد و زره را بــه وی بدهیــد تــا وی 

بافاصلــه در جلــوی شــومینه طاهــر شــود.

مرحلــه چهــارم: در Irithyll Dungeon میتوانیــد  Siegward را کــه در یــک ســلول زندانــی شــده اســت پیــدا کنیــد. بــرای آزاد کــردن 
وی جتمــا الزم نیســت تــا ابتــدا بــا وی حــرف بزنیــد تــا او از کلیــد ســولول بــا شــما صحبــت کنــد و میتوانیــد یــک راســت وقتــی کلیــد 
را داشــتید بــرای آزاد کــردن وی برویــد امــا اگــر مــی خواهیــد بــا وی صحبــت کنیــد بایــد بــه قســمتی کــه یــک غــول در آنجــا خواببــده 
اســت و در کــف آن پــر از اســت موشــهای بــزرگ برویــد. در اینجــا پنجــره ســلول Siegward را مــی بینیــد و مــی توانیــد بــا وی صحبــت 
کنیــد تــا از شــما بخواهــد او را آزاد کنیــد. بســیار مراقــب مــوش هــا باشــید زمانــی کــه بــا وی صحبــت میکنیــد زیــرا کــه انهــا چندیــن 

بــار پشــت ســر هــم ظاهــر مــی شــوند و از النــه بیــرون مــی آینــد.

مرحلــه پنجــم: بــرای رســیدن بــه ســلول  Siegward )از ســمتی کــه بتوانیــد وی را آزاد کنیــد( بــه بونفایــر  Profaned Capital برویــد. 
از بونفایــر بــا نردبانــی کــه وجــود دارد بــه پاییــن برویــد و از روی یــک ســری خرابــه هــا کــه حفــره ای در دیــوار ایجــاد کــرده انــد بــه بیــرون 
برویــد. در اینجــا درســت قبــل از ایــن کــه وارد یــک منطقــه بــا چندیــن راهــرو مختلــف بشــوید یــک Gargoyle بــدون ســر ظاهــر مــی 
شــود و مــی توانیــد بــا وی مبــارزه کنیــد یــا ســریعا بــه داخــل منطقــه راهروهــا برویــد. در اینجــا بســیار مراقــب باشــید زیــرا دو حفــره 
وجــود دارد کــه اگــر آنهــا را نبینیــد بــه پاییــن مــی افتیــد و چندیــن دشــمن بــر ســر شــما مــی ریزنــد.  در منطقــه راهروهــا بــا دقــت 
حفــره هــا را رد کنیــد تــا بــه یــک مســیر چوبــی برســید کــه در پاییــن آن، منطقــه فاضابــی را بــا چندیــن Sewer Centipedes کــه 
در آن قــرار دارنــد مــی بینیــد و همچنیــن یــک ســاختمان کلیســا را نیــز مشــاهده خواهیــد کــرد. از نردبــان پاییــن برویــد و مراقــب ایــن 
دشــمنان باشــید و همچنیــن بدانیــد کــه آب ایــن منطقــه شــما را مســموم خواهــد کــرد و در صــورت زیــاد مانــدن در آن ســمی خواهیــد 
شــد. ســریعا بــه ســمت دیــوار کنــار کلیســا کــه یــک نردبــان قــرار دارد برویــد و از نردبــان بــاال برویــد. مســیر را ادامــه دهیــد تــا بــه روی 
ــد و بعــد از کشــتن وی  ــارزه کنی ــا وی مب ــد ب ــد کــه بای ــد مــی بینی ســقف کلیســا برســید. در روی ســقف یــک دشــمن NPC قدرتمن
آیتــم Logan’s Scroll را بــه دســت مــی آوریــد.  از روی ســقف بــه ســمت پلــه هایــی کــه از آن بــاال آمدیــد تــا بــه آنجــا برســید نــگاه 
کنیــد و یــک دریچــه را بــر روی دیــوار روبــروی خــود مــی بینیــد کــه مــی توانیــد بــا دورخیــز و دویــدن بــه داخــل آن بپریــد. پــس از پریــدن 
بــه داحــل ان و ادامــه مســیر بــه ســلول Siegward خواهیــد رســید. از Old Cell Key اســتفاده کنیــد تــا درب ســلول را بــاز کنیــد تــا 
وی را آزاد نمایــد و او بــه شــما آیتــم ارزشــمند Titanite slab کــه بــرای آخریــن مرحلــه ارتقــای ســاح هــا و .. نیــاز اســت مــی دهــد. 
ــازی اســت و  همچنیــن در ایــن ســلول حلقــه Covetous Gold Serpent Ring زا پســدا میکنیــد کــه از نظــر مــن مهمتریــن حلقــه ب
حتــی یــک بــار نیــز آن را از دســت خــود خــارج نکــردم زیــرا یاعــث مــی شــود تــا دشــمنان روح بیشــتری پــس از مــردن بــه شــما بدهنــد 
و در ایــن بــازی کــه روح همــه چیــز اســت و بایــد شــخصیت خــود را بــا آن ازتقــا دهیــد، دریافــت روح بیشــتر از دشــمنان مزیتــی بــزرگ 
اســت. همچنیــن اگــر دیگــر نمیخواهیــد ماموریــت وی را ادامــه دهیــد در اینجــا مــی توانیــد Siegward را یکشــید و زره وی را بــه دســت 

اوریــد البتــه اول Titanite slab را از او بگیریــد. البتــه کشــتن وی توصیــه نمــی شــود.

ــا  Yhorm the Giant مــی  ــارزه ب ــه مب ــه قســمت مــه گرفت ــی کــه ب ــه ششــم: بعــد از آزاد کــردن Siegward از ســلول، زمان مرحل
رســید، یــک کات ســین نمایــش داده مــی شــود کــه در آن Siegward را مــی بینیــد کــه در کنــار شــما بــه قســمت مبــارزه بــا بــاس 
مــی رونــد. اگــر خــط داســتانی وی را کامــا دنبــال نکــرده باشــید وی بــه کمــک شــما نخواهــد آمــد و اصــا ایــن کات ســین پخــش 
نخواهــد شــد. اگــر Yhorm the Giant را قبــل از ازاد کــردن Siegward از ســلول کشــته باشــید زمانــی کــه دوبــاره بــه منطقــه بــاس 
فابــت برگردیــد یــک شمشــیر  Storm Ruler دیگــر را نیــز بــر روی زمیــن پیــدا مــی کنیــد امــا دیگــر زره را در ایــن حالــت بــه دســت 

ــد آورد. نخواهی

مرجلــه ۷: )اگــرYhorm the Giant ســومین Lord of Cinder شماســت ایــن مرحلــه را هــر چقــدر ســریعتر مــی توانیــد انجــام دهیــد( 
بعــد از کشــتن Yhorm the Giant )همــراه Siegward( بــه ســراغ وی کــه نزدیــک همــان بونفایــر نشســته اســت برویــد و بــرای آخریــن 
بــار بــا وی صحبــت کنیــد و ســپس وی بــه خــواب مــی رود. اگــر در ایــن قســمت شــما بــدون ایــن کــه در بونفایــر همــان منطقــه بــاس 
فایــت اســتراحت کنیــد بــه ســمت منطقــه اتــاق پادشــاهی برویــد، در بازگشــت مــی بینیــد کــه Siegward در همــان جایــی کــه بــه 

خــواب رفتــه بــود مــرده و زره و تجهیزاتــش را بــرای شــما گذاشــته اســت تــا برداریــد.

دیگر حالت ها:

اگــر شــما Yhorm the Giant را در حالــی کــه هنــوز Siegward  در چــاه Cathedral of the Deep گیــر افتــاده اســت، بکشــید، بــاز 
هــم وقتــی وی را از چــاه آزاد کنیــد تمــام مراحــل را مــی توانیــد بــه ترتیــب گفتــه شــده انجــام دهیــد و وی در تمــام آنهــا ظاهــر مــی 
شــود و وقتــی کــه وی را در آشــپزخانه جلــوی شــومینه مــی بینیــد از شــما تشــکر خواهــد کــرد بــه خاطــر انجــام ماموریتــش یعنــی 
کشــتن Yhorm the Giant در غیــاب او و بــه شــما  Emit Force و Siegbrau پــاداش خواهــد داد. ســپس وی را در ســلول خواهیــد 
یافــت )حتــی اگــر قبــا در آن را بــاز کــرده باشــید( و بــه ماننــد خالــت هــای قبــل یــه شــما Titanite slab خواهــد داد. ســپس وی را در 
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اتــاق بــاس Yhorm the Giant کــه قبــا کشــته ایــد مــی بینیــد و بــه شــما یــک Siegbrau دیگــر خواهــد داد و ســپس یــه خــواب مــی 
رود. وقتــی کــه Storm Ruler را از کنــار بونفایــر برداریــد و بــه انجــا بازگردیــد وی رفتــه اســت و بــرای شــما  Storm Ruler خــودش 
 Catarina Set را باقــی گذاشــته اســت. اگــر دوبــاره منطقــه را ریلــود کنیــد و بــه همیــن مــکان بیاییــد روی زمیــن Pierce Shield و

یعنــی ســت زره وی را نیــز خواهیــد یافــت.

9- Eygon of Carim  خط داستانی و ماموریت

 Irina یکــی از شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی در نســخه ســوم دارک ســولز اســت کــه بســته بــه رفتــار شــما بــا Eygon of Carim
of Carim مــی توانــد دوســت یــا دشــمن شــما باشــد. اجــازه دهیــد تــا چنــد نکتــه را در ابتــدا در مــورد ایــن شــخصیت بیــان کنیــم.

بعــد از آزاد کــردن شــخصیت Irina of Carim از ســلولش در منطقــه Undead Settlement، شــخصیت Eygon of Carim بــا شــما 
دوســت و متحــد مــی شــود.

اگــر پــس از رفتــن ایــن دو نفــر بــه Firelink Shrine، شــما Irina of Carim را بکشــید، Eygon of Carim بــه ســراغتان مــی ایــد و 
بــا شــما دشــمن مــی شــود.

اگــر مــی خواهیــد کــه او بــه شــما حملــه نکنــد بایــد بــه نــزد مجســمه  Velka برویــد و بــرای گناهانتــان طلــب آمــرزش کنیــد تــا پــاک 
 Dliapidated Bridge که روبــروی بونفایــر Undead Settlements شــوند )البتــه در ازای خــرج کــردن روح(. ایــن مجســمه در فاضــاب
قــرار دارد و چنــد مــوش کوچــک و یــک مــوش بــزرگ در آن حضــور دارنــد، قــرار دارد و پشــت درب قفلــی اســت کــه در اینجــا مــی بینیــد. 

کلیــد ایــن در را کــه grave key نــام دارد مــی توانیــد در Firelink Shrine از پیــرزن فروشــنده بخریــد.

اگر Eygon of Carim را بکشید، باز هم می توانید با Irina of Carim صحبت کنید.

وقتی که Eygon of Carim ست زره وی که Morne’s Set نام داراد را می توانید در Firelink Shrine از پیرزن فروشنده بخرید.

محل قرار گیری شخصیت:

شــما بــرای نخســتین بــار مــی توانیــد Eygon of Carim را در منطقــه Undead Settlement پیــدا کنیــد، نزدیــک آسانســور در برجــی 
کــه اولیــن بــار در آن Siegward را مــی بینیــد و یــک غــول از بــاالی آن نیــزه پرتــاب مــی کنــد. او بــر روی ســنگی نشســته اســت و در 

کنــار وی یــک منطقــه کوچــک اســت کــه Irina of Carim در ان در ســلولی زندانــی اســت.

مــی توانیــد Eygon of Carim  را بــرای بــاس فایــت Crystal Sage احضــار کنیــد. عامــت احضــار او در پشــت ســتون ســنگی درســت 
قبــل از زمانــی کــه بــه بــرای مبــارزه بــا بــاس بــه درون گــودال مــی پریــد، قــرار دارد.

مــی توانیــد Eygon of Carim را بــرای بــاس فایــت Dragonslayer Amour احضــار کنیــد. عامــت احضــار او در ســمت راســت منطقــه 
ورود بــه بــاس فایــت قــرار دارد.

 Irina را شکســت دهیــد و تمــام دیالــوگ هــای وی را نیــز در بیــرون از ســلول Abyss Watchers زمانــی کــه بــاس Eygon of Carim
شــنیده باشــید در Firelink Shrine حاضــر مــی شــود.

ــد Eygon of Carim دشــمن شــما مــی شــود و دقیقــا بیــرون از درب  اگــر حتــی یــک عــدد جــادوی ســیاه از Irina of Carim بخری
نزدیــک بونفایــر Iudex Gundyr’s منتظــر شــما ایســتاده تــا شــما را بکشــد. وی مبــارز بســیار قدرتمنــدی اســت و مــی توانــد بــا یــک 
 Moaning و Morne’s Great Hammer یــا دو ضــرب شــما را بکشــد و کار ســختی بــرای کشــتن او داریــد. وی پــس از مــرگ آیتــم هــای

Shield را مــی انــدازد.

ــام  ــای Dragonslayer Armour و Abyss Watchers را انج ــت ه ــاس فای ــای وی را شــنیدید و ب ــوگ ه ــام دیال ــه تم ــن ک ــد از ای بع
ــد. ــی یابی ــود م ــی ب ــه Irina of Carim در آن زندان ــی ک ــازه Eygon of Carim را در ســلول قدیم ــد، جن دادی

10- Holy Knight Hodrick  خط داستانی و ماموریت

شخصیت Holy Knight Hodrick یکی از شخصیت های غیرقابل بازی یا اصطاحا NPC در عنوان Dark Souls ۳ است.

• Holy Knight Hodrick رهبر فرقه Mound Makers محسوب می شود.	

• Holy Knight Hodrick بــه عنــوان یــک روح دیوانــه یــا mad spirit در منطقــه Undead Settlement بــه شــما حملــه مــی کنــد 	
و بعــدا مــی توانیــد کــه او را در Road of Sacrifices احضــار نماییــد.

• ایتم Vertebrae Shackle را می اندازد.	

 محل قرار گیری شخصیت:

• Holy Knight Hodrick به شما در نزدیکی Dilapidated Bridge واقع در منطقه Undead Settlement حمله می کند.	
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• 	 Crucifixion Woods اگــر بــاس منطقــه هنــوز زنــده باشــد، مــی توانیــد او را بــه عنــوان روح ســیاه دیوانــه در نزدیکــی بونفایــر
در منطقــه Road of Sacrifice احضــار نماییــد.

• شــما مــی توانیــد در منطــه Pit of Hollows بــا Holy Knight Hodrick صحبــت کنیــد و به فرقــه Mound Makers بپیوندیــد. 	
شــما بایــد در قفــس خالــی پشــت ســر موجــود بــزرگ اره بــه دســت در منطقــه Undead Settlement ســوار شــوید تــا شــما 
Curse-  ببــرد. توجــه داشــته باشــید کــه بایــد ایــن کار را قبــل از ایــن کل کــف آن محوطــه در نبــرد بــا Pit of Hollows را بــه
rotted Greatwood شکســته شــود و بــه پاییــن بیافتیــد. اگــر در ایــن بخــش او را بکشــید ایتــم خاصــر را بــرای شــما نمــی 

انــدازد و تنهــا چنــد دیالــوگ خیلــی جالــب دارد.

• به عنوان بخشی از خط داستانی و ماموریت Sirris of the Sunless Realms، او شما را احضار می کند تا به وی کمک 	
کنید Holy Knight Hodrick را بکشید. بعد از این که وی را هم کشتید، می توانید در بازگشت به دنیای خود جسد او را 

نزدیک بونفایر Pit of Hollows بیابید و ست زره وی را بردارید.

• یاداوری چگونگی کمک به sirris به نبرد با Hodrick :  بعد از شکست Aldrich از عامت احضار sirris در بیرون از منطقه 	
 Holy استفاده کنید تا باز هم به دنیای وی احضار شوید و این بار کمک کنید تا Curse�Rotted Greatwood باس فایت

Knight Hodrick را بکشد.

• 	 Shrine Handmaid در فروشگاه Budding Green Blossom توجه: در این مرحله یک آیتم خاص و منحصر به فرد به نام
 sirris of the Sunless ظاهر می شود. ظاهر شدن این آیتم در فروشگاه نشانه پیشرفت صحیح شما در خط داستانی

realms است اما نیازی به خریدن آن نیست.

 اطاعات مبارزه:

• زمانی که Holy Knight Hodrick را در مبارزه احضار کنید، وی هم به شما و هم به دشمن شما حمله می کند. باید او را 	
به سمت دیگر دشمنان هدایت کنید و توجهش را به سمت آن ها معطوف تنایید و سپس اجازه دهید تا دشمنان وی را 

ضعیف نمایند.

• در بازی NG+ وقتی که او را نزدیک بونفایر Crucifixion Woods در منطقه Road of Sacrifice احضار نمایید، وی بسیار 	
خطرناک است. تقریبا تک تک ضربه های وی اغلب بازیبازان را با یک ضرب می کشد و ۲۰۰۰ اسیب وارد می کند. وی به 
دشمنان حمله می کند اما آن ها می توانند به راحتی وی را احاطه کنند. وی تنها نیز ۱۰۰۰ روح بعد مرگ می اندازد بنابر 

این احضار وی، زیاد توصیه نمی شود و چندان پر منفعت نیست.

• می توان حواس Holy Knight Hodrick را با Alluring Skull پرت کرد.	

• ساح های Holy Knight Hodrick شامل موارد روبرو هستن: Flamberge )دست راست(, Sunset Shield )دست 	
چپ( و Pyromancy Flame )دست چپ(

• Holy Knight Hodrick جادوهای Warmth و Power Within را اجرا می کند.	

• وی Red Tearstone Ring و Blue Tearstone Ring را در اختیار دارد.	

• Holy Knight Hodrick پدربزرگ sirris of the Sunless realms در بازی است. طمانی که شما به دنیای sirris احضار می 	
شوید برای کمک به او در مبارزه با Holy Knight Hodrick، وی از او به عنوان »grandad« یاد می کند. همچنین sirris یک 

 Shrine Handmaid را به همراه یک یادداشت در فروشگاه Budding Green Blossom آیتم خاص و منحصر به فرد به نام
می گذارد. توضیحات این ایتم و یادداشتی که وی باقی گذاشته موارد جالبی را در مورد sirris بازگو می کند: “خداحافظ، 
 Holy احتماال این ایتم را قبل از این که به مبارزه با sirris .”خواهم دید Pit of Hollows مادربزرگ عزیز، من پدربزرگ را در
Knight Hodrick که پدربزرگ وی است، برود، نزد Shrine Handmaid گذاشته است. این یادداشت می توان به نوعی 
نشانه این باشد که Shrine Handmaid مادربزرگ sirris of the Sunless realms و همسر Holy Knight Hodrick است.

11- Yoel of Londor  خط داستانی و ماموریت

Yoel of Londor یکی از شخصیت ها و در حقیقت NPC های حاضر در عنوان Dark Souls ۳ است که خط ماموریت و داستانی وی 
کاما مرتبط با Yuria of Londor نیز هست و در واقع پس از اتمام خط ماموریتی وی است که Yuria و خط داستانی وی آغاز می 
شوند و بنابراین در صورت اشتباه در خط ماموریت Yoel of Londor ممکن است که خط ماموریت Yuria of Londor را نیز کامل از 

دست بدهید. 

Yoel of Londor شــخصیتی اســت کــه بایــد قبــل از ایــن کــه بــاس Abyss Watchers را شکســت دهیــد او را پیــدا کــرده باشــید تــا 
بــه Firelink Shrine بیایــد و خــز داســتانی او رقــم بخــورد. همچنیــن در Firelink Shrine نیــز وی بعــد از مــرگ Abyss Watchers خواهــد 
ــا مــرگ وی در حقیقــت حــط ماموریتــی اش تمــام شــود و حضــور و  ــا ب ــی را انجــام داده باشــید ت ــع کارهای ــن موق ــا ای ــد ت مــرد و بای
شــروع خــط داســتانی Yuria of Londor کلیــد بخــورد. اگــر بخواهــم خیلــی خاصــه در ابتــدا بگویــم کــه فعالیــت اصلــی شــما در خــط 
 Yoel را شکســت دهیــد، ۵ مرتبــه در صحبــت بــا Abyss Watchers چیســت بایــد گفــت شــما بایســتی قبــل از ایــن کــه Yoel داســتانی

https://gamefa.com/339662/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-2/
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گزینــه »Draw Out True Strength« را انتخــاب کــرده باشــید تــا بعــد از مــرگ وی، Yuria of Londor جــای وی را بگیــرد.

در یــک مــورد خیلــی نــادر و خــاص کــه اگــر کســی باشــد کــه تمامــی بخــش هــای ارتقــای شــخصیت خــود را تــا انتهــا پــر کــرده باشــد 
و بــه باالتریــن لــول رســانده باشــد، دیگــر نمیتوانــد در صحبــت بــا Yoel of Londor گزینــه »Draw Out True Strength« را انتخــاب کنــد 

و بنابرایــن نمــی توانــد در خــط ماموریــت وی پیشــروی کنــد و در نتیجــه Yuria of Londor در بــازی حضــور نخواهــد یافــت.

 اجازه دهید تا توضیحاتی را در قالب نکات کوچک در مورد شخصیت Yoel of Londor برای شما عزیزان بازگو کنم.

• وی به شما Gesture )حالت( “Beckon” را می دهد.	

• آیتم هایی را به عنوان یک فروشنده در اختیار شما قرار می دهد.	

• اگر قبل از شکست Abyss Watchers وی را پیدا نکرده و سرویس او را قبول نکرده باشید، وی خواهد مرد.	

• زمانی که شما Abyss Watchers را شکست داده باشید و به پل معلق موجود در Catacombs of Carthus برسید، وی را 	
در Firelink Shrine مرده خواهید یافت. شما می توانید این منطقه را بگردید در خالی که مرگ وی را رقم نزنید؛ برای این 

کار کافیست تا فقط از روی پل معلق به هیچ وجه عبور نکنید و از مسیری دیگر این منطق را اکتشاف کنید.

• Yuria of Londor تنها در صورتی ظاهر می شود که شما ۵ بار از سرویس دهی Yoel of Londor استفاده کرده باشید تا 	
بتوانید از وی »ample strength« را زمانی که می اندازد، دریافت کنید.  مطمئن شوید که هر Dark Sigil ۵ را از او گرفته 

باشید وگرنه بعد از مرگ او Yuria of Londor ظاهر نخواهد شد.

• به هیچ وجه حتی یکی از Dark Sigil های خود را نیز نزد Fire Keeper در بازی، “cleanse” نکرده باشید وگرنه پیشروی 	
در خط ماموریتی هر دو شخصیت را از دست خواهید داد. در این صورت Yuria با شما دیگر صحبت نمیکند و سپس آن جا 

را ترک میکند.

• بعد از این که هر Dark Sigil ۵ را از Yoel of Londor بگیرید و منطقه را ری استارت کنید جسد او را خواهید یافت.	

• 	 Dark Sigil و گرفتن همه »Draw Out True Strength« را بعد از ۵ بار استفاده کردن از گزینه Yoel of Londor اگر خودتان
ها بکشید باز هم Yuria of Londor ظاهر خواهید شد و خط ماموریت وی را می توانید کامل انجام دهید. تنها تفاوت این 

حالت با مرگ نرمال Yoel این است که دیگر جسد او را در بر روی زمین روبروی Yuria of Londor نمی بینید.

• یعد از مرگ ایتم Hollow›s Ashes را می اندازد اما فقط اگر به مرگ طبیعی مرده باشد.	

 محل قرار گیری و پیدا کردن شخصیت:

شــما مــی توانیــد Yoel of Londor را در منطقــه Undead Settlement و مقــداری کمــی بعــد از ورود بــه ایــن منطقــه پیــدا کنیــد تــا 
ــر High Wall و نزدیــک پــل نیمــه کاره حضــور دارد کــه  وی پیشــنهاد ارائــه ســرویس بــه شــما بدهــد. وی در پاییــن پلــه هــای بونفای
 Firelink در آنجــا تعــداد بســیار زیــادی از هــم نوعــان وی همــه مــرده انــد در کنــار هــم. بعــد از یافتــن و پذیرفتــن ســرویس وی، او بــه
Shrine مــی رود و بــه عنــوان یــک فروشــنده عمــل خواهــد کــرد. محــل وی در منطقــه پاییــن پلــه هــای ســمت راســت آهنگــر در انتهــای 

راهــروی باریــک اســت و او را در ایــن منطقــه در حالــی کــه ایســتاده اســت خواهیــد یافــت.

Hollow بودن و لول ها:

بعــد از ایــن کــه Yoel بــه Firelink Shrin مــی رود بایــد از منــوی صحبــت بــا وی گزینــه  »Draw Out True Strength« را انتخــاب کنیــد 
ــار ایــن کار را بکنیــد وی مــی میــرد و  Yuria of Londor جــای او را خواهــد  ــا وی در حقیقــت بــه شــما یــک لــول بدهــد. وقتــی ۵ ب ت
ــودن  ــه وضعیــت Hollow ب ــگان و کامــل کــردن خــط داســتانی Yoel of Londor کامــا ب ــول رای ــن ۵ ل ــرای گرفت ــن فرصــت ب گرفــت. ای
شــما بســتگی دارد کــه ایــن وضعیــت، بــا هــر بــاری کــه شــما مــی میریــد بــه انــدازه برابــر بــا مقــدار Dark Sigil کــه همــراه خــود داریــد 
زیــاد مــی شــود. یعنــی مثــا وقتــی بــا داشــتن ۲ عــدد Dark Sigil بمیریــد، وضعیــت Hollow یــودن شــما ۲ درجــه افزایــش خواهــد 
یافــت. حــاال شــرایط الزم بــرای ایــن کــه ایــن ۵ لــول رایــگان را از Yoel بگیریــد از ایــن قــرار هســتند: اولیــن لــول هیــچ شــرط خاصــی 
نــدارد. دومیــن ارتقــا بــه درجــه دوم Hollow بــودن شــما نیــاز دارد، ســومین ارتقــا بــه درجــه ششــم Hollow بــودن شــما نیــاز دارد، 
چهارمین ارتقــا بــه درجــه دوازدهــم Hollow بــودن شــما نیــاز دارد و ســرانجام ارتقــای پنجــم نیــاز بــه درجــه Hollow ۱۶ بــودن شــما 

دارد.

از آن جا که همان طور که گفتم میزان Hollow شدن در هر بار مرگ برابر با مقدار  Dark Sigil است که همراه خود دارید، پس با یک 
حساب کوچک می توانید متوجه شوید که شما تنها نیاز دارید که بین هر لول رایگان تا لول بعدی ۲ بار بمیرید غیر از لول آخر که 

تنها یک بار نیاز به مردن دارید. همچنین این را بدانید که برای دستیابی به پایان سوم بازی یعنی Usurpation of Fire ending نیاز 
به هر ۵ عدد Dark Sigil خواهید داشت.

نکتــه: اگــر شــما حتــی یــک عــدد از Dark Sigil هــا را حــذف کــرده یــا نــزد Fire Keeper شــفا دهیــد، Yoel of Londor بافاصلــه خواهــد 
مــرد و شــانس پیشــروی در خــط داســتانی Yoel of Londor و Yuria of Londor در آن بــار بــازی شــما از بیــن خواهــد رفــت و بایــد تــا 

شــروع بــازی بعــدی صیــر کنیــد.
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12- Yuria of Londor  خط داستانی و ماموریت

Yuria of Londor یکــی از شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی در عنــوان Dark Souls ۳ اســت. وی یکــی از مرموزتریــن شــخصیت هــای 
بــازی بــه شــمار مــی رود و پــس از مــرگ Yoel of Londor در بــازی ظاهــر مــی شــود. وی عضــوی از Darkwraiths بــه شــمار مــی رود 
کــه هــدف اصلــی و اولیــه آن هــا بازگردانــدن عصــر تاریکــی اســت. اربــاب وی Darkstalker Kaathe اســت )primordial serpent( کــه 

در نســخه اول ایــن ســری او را ماقــات کــرده ایــم.

وی یکــی از ۳ خواهــری اســت )وســطی( کــه کلیســای Sable Church of Londor را رهبــری مــی کننــد و البتــه بهتــر اســت 
بگویــم کل Londor، ســرزمین Hollow را رهبــری مــی کننــد. نــام جوانتریــن خواهــر Liliane اســت و نــام بزرگتریــن خواهــر مشــخص 
ــز در  ــه نظــر مــی رســد کــه هــر دو خواهــر دیگــر نی ــد کــه ب ــم، هرچن ــازی ماقــات کــرده ای ــه اینجــا تنهــا Yuria را در ب ــا ب نیســت. ت

ــد. ــان Usurpation of Fire حضــور دارن پای

 در این بخش اطاعاتی کلی از شخصیت Yuria of Londor را برای شما عزیزان بیان می کنیم:

• وی قابل کشتن است.	

• در نقش یک تاجر و فروشنده عمل می کند.	

• gesture )حالت( “Dignified Bow” را به شما یاد می دهد.	

• بعد از این که بخش مربوط به شخصیت Orbeck of Vinheim از ماموریت وی را انجام دهید به شما  Morion Blade را می 	
دهد.

• اگر شما شخصیت Anri را قبل از حاضر شدن وی در firelink shrine بکشید، Yuria دیگر در بازی ظاهر نخواهد شد.	

• وی ست لباس Black Set را به تن دارد و از Dark Hand و Darkdrift استفاده می کند.	

• 	 Dark  پس از پنج مرتبه ارتقا دادن شما با استفاده از Yoel را در بازی می گیرد بعد از این که Yoel of Londor وی جای
 Yoel of انجام داده باشید وگرنه مرگ catacombs of carthus می میرد. شما باید این ۵ ارتقا را قبل از ورود به Sigil

Londor، ظاهر شدن Yuria of Londor را سبب نخواهد شد.

• اگر شما قبل از مرگ Yoel of Londor، نزد Fire Keeper حتی یکی از Dark Sigil ها را درمان کنید، Yuria دیگر در بازی 	
ظاهر نخواهد شد.

• بعد از حضور Yuria of Londor در firelink shrine، هر زمان که شما نزد Fire Keeper یکی از Dark Sigil ها را درمان 	
کنید، وی برای همیشه firelink shrine را ترک می کند و امکان پیشروی در خط ماموریت وی در آن بازی متوقف می 

شود. بنابراین اگر خواستید که درجه hollowing خود را ریست کنید، از purging stone استفاده کنید تا اثر منفی بر روی 
خط ماموریت این شخصیت نگذارید.

• 	 Soul of Cinder را دنبال کرده باشید می توانید او را در باس فایت آخر بازی یعنی Yuria of Londor اگر خط داستانی
هحضار کنید و پایان جایگزین بازی را رقم بزنید. همچنین در صورت ظاهر شدن عامت احضار Yuria، عامت احضار یک 

شخصیت دیگر به نام Pale Shade of Londor نیز برای کمک به شما در مبارزه نهایی بازی ظاهر خواهد شد.

• زمانی که آیین و مراحل ازدواج شخصیت Anri را انجام دهید، دیگر حتی اگر شما هم به Yuria of Londor حمله کنید وی 	
به شما حمله نمی کند و می ایستد تا وی را بکشید و جمله ای منحصر به فرد را هنگام مرگ بیان می کند.

• وی پس از مرگ Yuria›s Ashes را از خود به جای می گذارد.	

• می توانید بعد از مرگ او ست لباس Black armor set را از Shrine Handmaid خریداری کنید.	

محل قرار گیری شخصیت:

 firelink shrine ــه در ــان منطق ــت در هم ــازی، Yuria of Londor درس ــرگ وی در ب ــت Yoel of Londor و م ــط ماموری ــام خ ــس از اتم پ
حاضــر خواهــد شــد.

اگــر مــی خواهیــد Yuria را در همــان اوایــل کار بکشــید بایــد مراقــب ســرعت حرکــت بــاالی او باشــید. بهتــر اســت او را بــه ســمت 
درب firelink shrine بکشــانید و از در بیــرون برویــد، او نمــی توانــد کــه از درب بــه بیــرون بیایــد و بــه ایــن شــکل کشــتن وی خیلــی 
ــات  ــه او نزدیــک شــوید ضرب ــد و اگــر هــم کــه خیلــی خیلــی ب ــی ندارن ــدان روی او کارای ــه حمــات راه دور چن ــر اســت. البت راحــت ت
مرگبــاری بــرای شــما دارد پــس اســتفاده از یــک نیــزه یــا halberd بــا بــرد حمــات بــاال روش بســیار خوبــی بــرای کشــتن وی اســت.

 Farron Keep and را عصبانــی کنیــد و ۳ بــار بــه او ضربــه بزنیــد، باعــث مــی شــود تــا بعــدا در دو منطقــه Yuria of Londor وقتــی کــه
Irithyll، شــخصیتی بــه نــام Londor Pale Shade دو بــار بــه شــما حملــه کنــد کــه در بــار اول بــا شکســت او ســاح Manikin Claws و 

https://gamefa.com/340851/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-4/
https://gamefa.com/340851/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-4/
https://gamefa.com/340851/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-4/
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بعــد از هــر دو بــار شکســت او  Pale Shade Set را دریافــت خواهیــد کــرد. ایــن حملــه هــا فقــط اگــر شــما بــه صــورت kindled یــا شــعله 
ور باشــید )از Ember اســتفاده کــرده باشــید( و بــاس هــای مناطــق گفتــه شــده را نکشــته باشــید، اتفــاق مــی افتنــد. در حالــت 
 Yuria باطــل شــود، امــا راه گریــزی هســت. اگــر شــما Ursurpation of Fire عــادی، ایــن رونــد باعــث مــی شــود تــا رقــم خــوردن پایــان
را عصبانــی کنیــد و ســپس بعــد از ایــن کــه Londor Pale Shade دو بــار بــه شــما حملــه کــرد و آیتــم هــا را برداشــتید، درخواســت 
 Absolution را داشــته باشــید. درخواســت Ursurpation of Fire بــرای خــود کنیــد مــی توانیــد هــم آیتــم هــا و هــم پایــان Absolution
ــرار دارد  ــر Dilapidated Bridge ق ــل از بونفای ــد از مجســمه  Statue of Velka کــه در Undead Settlement و درســت قب توســط بازدی
انجــام مــی شــود. بــرای رســیدن بــه ایــن مجســمه، کلیــد Grave Key را نیــاز خواهیــد داشــت کــه مــی توانیــد بــا قیمــت ۱۵۰۰ روح، 

از Shrine Handmaid آن را خریــداری نماییــد.

 Yuria of Londor خط ماموریت 

۱� خــط ماموریــت Yoel of Londor را کامــل کنیــد تــا Yuria of Londor در firelink shrine حاضــر شــود و بتوانیــد خــط ماموریــت او را آغــاز 
. کنید

۲� شــما بایــد شــخصیت Anri of Astora را در منطقــه  Road of Sacrifices ماقــات کنیــد و بایســتی تــا در خــظ ماموریــت و داســتانی 
او نیــز جلــو برویــد. شــما بایــد Anri را زنــده نــگاه داریــد و بنابرایــن اصــا نبایــد اطاعــی از جــای Horace در Smouldering Lake بــه او 

بدهید.

۳� بعــد از ماقــات دوم بــا Anri در Catacombs of Carthus در نزدیــک پــل چوبــی قبــل از High Lord Wolnir، دوبــاره بــا Anri در 
ــل وجــود دارد کــه  ــاق یــک قات ــن ات ــدار خواهیــد کــرد. در ای ــر Church of Yorksha در منطقــه  Irithyll of the Boreal Valley دی بونفای
خــود را بــه صــورت مجســمه در آورده اســت . فصــدش کشــتن Anri اســت. شــما بایــد تمــام دیالــوگ هــای Anri را بگذرانیــد و ســپس 

بــدون ایــن کــه قاتــل را بکشــید بــه ســمت بــاس فابــت منطقــه برویــد.

۴� بعــد از شکســت بــاس Pontiff Sulyvahn بــا Yuria of Londor در firelink shrine صحبــت کنیــد. وی بــه شــما اطــاع مــی دهــد کــه 
زوج شــما در Temple of Darkmoon منتظــر شماســت! بــرای دسترســی بــه معبــد، شــما بایــد تــا یــک دیــوار مخفــی کــه در پشــت 

مجســمه Lord Gwyn در منطقــه پاییــن پلتفــرم چرخــان در  Anor Londo قــرار دارد را بشــکنید تــا وارد معبــد شــوید.

۵� بعــد از ورود شــما بــه ایــن معبــد، همــان قاتــل را خواهیــد دیــد کــه بــه شــما خــوش آمــد مــی گویــد و گزینــه برگــزاری آییــن ازدواج 
در معبــد را بــه شــما مــی دهــد. اگــر بپذیریــد بایــد از شمشــیری کــه قاتــل بــه شــما مــی دهــد اســتفاده کنیــد تــا زوج خــود را کــه 

منتظرتــان اســت بکشــید. در ایــن صــورت Chameleon from the assassin را بــه دســت خواهیــد آورد.

ــمه در  ــورت مجس ــه ص ــل را که ب ــه Irithyll of the Boreal Valley قات ــر Church of Yorksha در منطق ــر در اتاق بونفای ــه: اگ نکت
آمــده بکشــید، Yuria of Londor خیلــی زود firelink shrine را تــرک مــی کنــد و خــط داســتانی وی باطــل مــی شــود. در واقــع زنــده 
نــگاه داشــتن Anri of Astora در ایــن مرحلــه برابــر بــا درمــان کــردن Dark Sigil هــا اســت و خــط داســتانی Yuria of Londor را متوقــف 

مــی کنــد.

ــن  ــد و همچنی ــی گوی ــک م ــما تبری ــه ش ــد. او ب ــت کنی ــا Yuria of Londor در firelink shrine صخب ــل ب ــه قب ــام مرجل ــد از انج ۶� بع
ــه  ــد ب ــی توانی ــون م ــت. اکن ــب اس ــردن آن مناس ــال و Link ک ــای انص ــه ج ــعله« ب ــن »ش ــرای گرفت ــی ب ــه زمان ــه چ ــد ک ــی گوی م

برداریــد. را   Anri›s Straight Sword بازگردیــد و شمشــیر  Darkmoon معبــد

۷� حــال شــما بایــد بــازی را بــا تمــام Dark Sigil هــا کــه در اختیــار داریــد بــه پایــان برســانید . بعــد از شکســت بــاس نهایــی بــازی، بــا 
آتش تعامــل کنیــد تــا ســینماتیکی پخــش شــود.

۸� اگــر شــما Yuria of Londor را بــرای مبــارزه نهایــی بــازی احضــار کــرده باشــید و نگذاریــد کــه او بمیــرد و همچنیــن بــازی را بافاصلــه 
بــه NG+ نبریــد، وقتــی بــه firelink shrine برویــد مــی توانیــد در همــان محلــی کــه او قــرار داشــت  Darkdrift و Black Set را بیابیــد. 
اگــر شــما وی را بــرای مبــارزه نهایــی احضــار نکــرده باشــید و یــا اگــر وی در مبــارزه نهایــی کشــته شــود، مــی توانیــد او را در همــان 

محلــی کــه در firelink shrine قــرار داشــت پیــدا کنیــد.

9� اگــر شــما بــاس نهایــی را شکســت دهیــد ولــی بــدون تعامــل بــا آتــش بــه firelink shrine بازگردیــد، بــاز هــم مــی توانیــد در همــان 
محلــی کــه او قــرار داشــت Darkdrift و Black Set را بیابیــد.

Orbeck of Vinhiem خط ماموریت انتخابی: کشتن 

۱� خــط ماموریــت Yoel of Londor را کامــل کنیــد تــا Yuria of Londor در firelink shrine حاضــر شــود و بتوانیــد خــط ماموریــت 
ــد. ــاز کنی ــی او را آغ انتخاب

۲� بعــد از ماقــات بــا Orbeck of Vinhiem در Road of Sacrifices بایــد او را بــه firelink shrine بفرســتید. ایــن کار بایــد قبــل از انجــام 
مرحلــه ازدواج بــا Anri of Astora در حــط اصلــی ماموریــت Yuria of Londor انجــام شــود تــا او بــه شــما پیشــنهاد انجــام قــدم بعــدی 
ــه، Orbeck of Vinhiem را کشــته باشــید و خاکســتر او در  ــن مرحل ــل از ای ــت انتخابــی خــود را بدهــد، حتــی اگــر قب در خــط ماموری
اختیارتــان باشــد. کشــتن Orbeck of Vinhiem قبــل از ایــن کــه وی بــه firelink shrine بیایــد، خــط ماموریــت انتخابــی Yuria را متوقــف 

خواهــد کــرد.

https://gamefa.com/340851/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-4/
https://gamefa.com/340851/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-4/
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 lord را بکشــید زیــرا مــی ترســد کــه او بــرای گرفتــن جایــگاه شــما بــه عنــوان Orbeck of Vinhiem از شــما مــی خواهــد تــا Yuria �۳
of the hollowed رقیــب محســوب شــود.

ــه  ــوان تشــکر ب ــه عن ــد. او ب ــه Yuria بدهی ــرگ او ب ــد م ــه تایی ــه منزل ــد خاکســتر وی را ب ــد از کشــتن Orbeck of Vinhiem بای ۴� بع
شــما Morion Blade را خواهــد داد.

نکتــه: بــرای انجــام خواســته Yuria بــه هیــچ وجــه مجبــور نیســتید تــا خودتــان حتمــا Orbeck of Vinhiem را بکشــید و فقــط کمــی 
صبــر الزم اســت. بــا پیشــرفت در خــط داســتانی Orbeck of Vinhiem وی نهایتــا خواهــد مــرد و بعــد از ایــن کــه شــما او را بــرای مبــارزه 
 Yuria پیــدا مــی کنیــد کــه مــی توانیــد بــه Grand Archives احضــار کردیــد، جنــازه و خاکســتر او را در Lothric Younger Prince بــا

بدهیــد بــدون ایــن کــه خــط ماموریــت Orbeck of Vinhiem را نیــز قطــع کــرده باشــید.

13- Greirat of the Undead Settlement  خط داستانی و ماموریت

ــوان دارک ســولز ۳ اســت کــه مــدام در حــال رفــت  Greirat of the Undead Settlement یکــی از شــخصیت هــای حاضــر در عن
و آمــد اســت! وی بــه طــور مــداوم از شــما مــی خواهــد کــه اجــازه دهیــد او بــرود و مقــداری آیتــم هــای مختلــف »بــدزدد« و ســپس 
بیایــد بــه شــما بفروشــد! در ابتــدا بــد نیســت تــا یکــی دو مــورد از اطاعــات کلــی ایــن شــخصیت را بــرای شــما عزیــزان بیــان کنیــم:

• بــه شــما حلقــه Blue Tearstone Ring را مــی دهــد تــا آن را بــه  Loretta در Undead Settlement بدهیــد )کــه البتــه مــرده 	
است(

• به عنوان یک فروشنده که لیست آیتم هایش در طول بازی زیاد می شوند در Firelink Shrine حضور خواهد یافت.	

• به شما Gesture )حالت( Curl Up را یاد می دهد	

• به راحتی ممکن است در بازی کشته شود.	

• به نوعی خط داستانی او با هر دو شخصیت Unbreakable Patches و Siegward of Catarina  مرتبط است.	

Greirat of the Undead Settlement محل حضور 

• ــود دارد 	 ــل وج ــک درب قف ــدان( ی ــلول )زن ــک س ــر Tower on the Wall در High Wall of Lothric ی ــاختمان بونفای ــر س در زی
کــه اولیــن بــار مــی توانیــد Greirat of the Undead Settlement را در آنجــا بیابیــد. کلیــد ایــن ســلول را در پاییــن پلــه هــای 

اتــاق workshop کــه در تصویــر بــرای شــما عزیــزان مشــخص شــده اســت مــی توانیــد پیــدا کنیــد.

• 	 Firelink بعــد از ایــن کــه درب ســلول وی را بــا کلیــد بــاز کردیــد بــاوی صحبــت کنیــد و پــس از پذیرفتــن درخواســت وی، او در
Shrine ظاهــر خواهــد شــد بــه عنــوان یــک فروشــنده و از شــما میخــواد تــا تقاضــای او را بــه یــاد داشــته باشــید. محــل وی 

در پاییــن پلــه هــای ســمت راســت آهنگــر اســت.

• شــما مــی توانیــد اســتخوان هــای Loretta زا بعــد از بونفایــر Undead Settlement پیــدا کنیــد. آنهــا روی یــک جســد هســتند 	
ــا پاییــن بیافتــد در  ــه بزنیــد ت ــه او ضرب ــد ب ــزان اســت و بای ــه ای کــه وارد آن مــی شــوید آوی کــه از یــک بالکــن در اولیــن خان

منطقــه ای کــه یــک درخــت بــزرگ وجــود دارد و تعــداد زیــادی دشــمن دور ان مشــغول عبــادت هســتند.

• بعــد از ایــن کــه اســتخوان هــای Loretta را Greirat of the Undead Settlement دادیــد او از شــما مــی خواهــد کــه حلقــه را 	
 Firelink Shrine بــرای خــود نــگاه داریــد امــا بــه غیــر از آن دیگــر واکنشــی نشــان نمــی دهــد. وقتــی بــازی رو دوبــاره از بونفایــر
ریســت کنیــد بــاز هــم او واکنشــی نشــان نمیدهــد امــا بــه شــما Gesture )حالــت( Curl Up را یــاد مــی دهــد.  وقتــی کــه 
یــک بــار دیگــر از آن منطقــه برویــد و دوبــاره وارد Firelink Shrine شــوید ایــن بــار او از شــما اجــازه مــی خواهــد کــه بــرای یافتــن 
آیتــم هــای بیشــتر بــرای فروشــگاهش بــه ســفر بــرود. او بعــد از ایــن کــه بــاس بعــدی را شکســت دهیــد بــاز مــی گــردد و 

البتــه بعــد از کشــتن Curse-Rotted Greatwood نیــز بافاصلــه بــاز خواهــد گشــت.

Greirat of the Undead Settlement خط ماموریت و داستانی 

بــرای ان کــه Greirat of the Undead Settlement بــه نخســتین ســفرش بــرود شــما بایــد حتمــا منطقــه Undead Settlement را دیــده 
باشــید تــا او بــرای نخســتین بــار Firelink Shrine را تــرک کنــد. اگــر بــرای خــروج او از Firelink Shrine بــه مشــکل برخوردیــد بــه بونفایــر 
 Firelink ــا وی ــد ت ــه هــای Road of Sacrifices ادامــه دهی ــا خراب ــل رد شــوید و مســیر را ت ــد و از پ منطقــه Dilapitated Bridge بروی

Shrine را تــرک کنــد.

 the Boreal و Catacombs نیــز از پــل بیــن Firelink Shrine از Greirat of the Undead Settlement بــرای فعــال کــردن دومیــن ســفر
Valley عبــور کنیــد.

مراحلــی کــه بایــد بــرای اطمینــان از ایــن کــه Greirat of the Undead Settlement در دومیــن ســفر خــود )بــه 
منطقــه Irithyll of the Boreal Valley(( زنــده مــی مانــد رعایــت کنیــد:
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در بــازی دو شــخصیت وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد Greirat of the Undead Settlement را در ماجراجویــی دومــش نجــات دهنــد، یکــی 
 Catarina  ،البتــه هــر دوی اینهــا بــرای نجــات وی بــه یــک چیــز نیــاز دارنــد .Unbreakable Patches و دیگــری Siegward of Catarina

.Armor Set

• ــاس را مــی دزدد و 	 ــن ســت لب ــدا ای Unbreakable Patches: شــخصیت Unbreakable Patches مــردی اســت کــه در ابت
ــش را  ــد و گول ــا او صحبت کنی ــر ب ــد. اگ ــه شــما حقــه مــی زن ــد. او ب ــدا کنی ــد او را در Cathedral of the Deep پی مــی توانی
بخوریــد و در تلــه او در Belltower منطقــه Firelink Shrine گرفتــار شــوید، ســپس دوبــاره از آنجــا بیــرون بیاییــد و مجــددا بــا 
ــه یــک فروشــنده مــی شــود. همچنیــن او بعــد از ســفر  ــل ب ــد و او را ببخشــید، وی تیدی او در Firelink Shrine صحبــت کنی
ــا بــه او  ــرا گوی دوم Greirat of the Undead Settlement بــه Irithyll از شــما مــی پرســد کــه وی کجــا رفتــه اســت زی
لطفــی را بدهــکار اســت. اگــر جــای او را بــه Unbreakable Patches بگوییــد، Greirat of the Undead Settlement توســط 
 Greirat ــد ــد. شــما بای ــع همــان Unbreakable Patches اســت نجــات مــی یاب ــک »peculiar Onion Knight« کــه در واق ی
ــی دوم خــود بفرســتید و ســپس Unbreakable Patches را از جــای او آگاه  ــه ماجراجوی of the Undead Settlement را ب
ــه او از شــما اصــا نمــی پرســد  ــد وگرن ــن کار را بکنی ــل از شکســت Pontiff Sulyvahn ای ــد حتمــا قب ــا بای ــد ام کنی
 Catarina Armor Set ــر ســت زره ــه اگ ــد ک ــز بدانی ــه را نی ــن نکت ــه Greirat of the Undead Settlement کجاســت. ای ک
ــرود و Greirat of the Undead Settlement را  ــن کــه ب ــرای ای ــد او دیگــر ظاهــری جعلی ب را از Unbreakable Patches بخری

نجــات دهــد نــدارد و Greirat of the Undead Settlement کشــته خواهــد شــد.

• Siegward of Catarina: وی دیگــر شــخصیتی اســت کــه مــی توانــد Greirat of the Undead Settlement را نجــات دهــد 	
ــز  ــات Greirat of the Undead Settlement نی ــرای نج ــت و ب ــی زره Catarina Armor Set اس ــب اصل ــع او صاح و در واق
 Siegward of صحبــت کردیــد مــی توانیــد Cathedral of the Deep در Patches بــه ســت زره نیــاز دارد. وقتــی کــه شــما بــا
 Patches پیــدا کنیــد. اگــر ســت لبــاس او را از Cleansing Chapel را بــدون زره در چاهــی بیــرون از منطقــه بونفایــر Catarina
خریــده باشــید بایــد آن را بــرای Siegward در چــاه بیاندازیــد تــا او بتوانــد خــارج شــود. شــما در ایــن بخــش اصــا نبایــد بــه 
ــرک  ــه  Irithyll of the Boreal Valley را ت ــد Siegward of Catarina منطق ــر بروی ــرا اگ ــد زی ــه  Irithyll Dungeon بروی منطق
خواهــد کــرد و بــرای نجــات جــان Greirat of the Undead Settlement حاضــر نخواهــد بــود و در ایــن صــورت بعــد از کشــتن 

بــاس بعــدی جنــازه Greirat of the Undead Settlement را پیــدا خواهیــد کــرد.

• قبــل از ایــن کــه یــک بــاس را بکشــید، بــه هیــچ وجــه در  Irithyll Dungeon گشــت و گــذار نکنیــد )البتــه مــی توانیــد اولیــن 	
بونفایــر را روشــن کنیــد ولــی اصــا جلوتــر نرویــد و بــا Catarina of Siegward در Boreal Valley صحبــت نکنیــد( و همیــن 

طــور در Profaned Capital. ایــن کارهــا باعــث مــی شــوند تــا Greirat of the Undead Settlement بمیــرد.

• 	 Greirat of the Undead ــود ــه خ ــود ب ــر خ ــد، Patches دیگ ــت زره Catarina Set را داری ــود س ــازی خ ــی ب ــار قبل ــر از ب اگ
 Patches بدهیــد و هرگــز آن را از Catarina of Siegward را نجــات نمــی دهــد و در ایــن حالــت بایــد زره را بــه Settlement

ــا زمانــی کــه Greirat of the Undead Settlementنجــان داده شــود. ــداری نکنیــد ت خری

Lothric Castle  به  Greirat of the Undead Settlement سومین سفر

بعــد از ایــن کــه Greirat of the Undead Settlement را زا ســفر دوم بــه ســامت بازگرداندیــد، او بــرای بــار ســوم از شــما مــی 
خواهــد تــا اجــازه دهیــد بــه Lothric Castle بــرود. ایــن را بدانیــد کــه اگــر بــرود مــی میــرد و راهــی بــرای نجــات او نیســت و در واقــع 
ایــن مســیر داســتانی خــط ماموریــت ایــن شــخصیت اســت و در ایــن قســمت دیگــر شکســت محســوب نمــی شــود زیــرا راهــی بــرای 
جلوگیــری از آت وجــود نــدارد. Patches از شــما مــی پرســد کــه Greirat of the Undead Settlement کجــا رفتــه اســت و بــرای 
مدتــی هــم ناپدیــد مــی شــود و ســپس بــاز مــی گــردد در حالــی کــه نتوانســته Greirat of the Undead Settlement را نجــات 

دهــد و یــک آیتــم  Hidden Blessing نیــز بــه فروشــگاهش اضافــه مــی شــود.

خاکســتر Greirat of the Undead Settlement را مــی توانیــد بــر روی ســقف منطقــه Grand Archives پیــدا کنیــد؛ در نقطــه ای کــه 
 Shrine ــه ــد. دادن خاکســتر Greirat of the Undead Settlement ب ــدن از آن، گروهــی از Corvian هــا را مــی بینی ــن پری ــد از پایی بع
ــا قبــل از  ــه فروشــگاه او اضافــه شــود و همینطــور هــر آیتمــی کــه ت ــه هــای انفجــاری و ... ب ــا گلول Handmaid باعــث مــی شــود ت
آن Greirat of the Undead Settlement بــه شــما مــی فروخــت را نیــز مــی توانیــد از فروشــگاه Shrine Handmaid بخریــد. همچنیــن 
Fire� مشــترک بــوده اســت )مثــل Greirat of the Undead Settlement و Shrine Handmaid  آیتــم هایــی کــه بیــن هــر دو فروشــگاه

 Firebomb مثــا( کــه پاییــن تــر اســت فروختــه مــی شــوند Greirat of the Undead Settlement اکنــون بــا قیمــت فروشــگاه ،)bomb
بــه جــای ۱۰۰ روح اکنــون بــا ۵۰ روح فروختــه مــی شــود(.

• خاکســتر Greirat of the Undead Settlement هیــچ آیتــم دیگــری را بــه غیــر از مــواردی کــه او در فروشــگاهش مــی فروختــه 	
اســت آزاد نمــی کنــد.

• کشــتن Greirat of the Undead Settlement در زمانــی کــه هــم او و هــم Patches در Firelink Shrine هســتند، باعــث مــی 	
شــود تــا Patches دشــمن شــما شــود و بــه شــما حملــه کنــد.

• 	 rimeblue مــی دهیــد او دیگــر آیتــم Shrine Handmaid را بــه Greirat of the Undead Settlement بعــد از ایــن که خاکســتر
 rimeblue را بیاوریــد تــا وی دوبــاره شــروع بــه فروختــن prisoner chief را نمــی فروشــد و بایــد بــرای او خاکســتر moss clump

moss clump  کنــد.

https://gamefa.com/339601/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://gamefa.com/339601/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://gamefa.com/339601/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://gamefa.com/339601/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/
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• کشــتن Greirat of the Undead Settlement باعــث مــی شــود تــا خاکســتر او و یــک Bandit›s Knife از او بــه جــای بمانــد 	
)البتــه اگــر یکــی از ایــن چاقوهــا خریــده باشــید دیگــر بــر روی جنــازه او وجــود نــدارد(. همچنیــن اگــر قبــل از ایــن کــه او بــه 

شــما Blue Tearstone Ring را داده باشــد او را بکشــید ایــن حلقــه نیــز بــر روی جنــازه او باقــی مــی مانــد.

14- :Ringfinger Leonhard خط داستانی و ماموریت

 “Ringfinger Leonhard یکــی از NPC هــا یــا شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی در عنــوان دارک ســولز ۳ اســت کــه دارای یــک خــط 
داســتانی و ماموریــت مختــص بــه خــود مــی باشــد. اگــر چنــد نکتــه کلــی را بخواهیــم در مــورد ایــن شــخصیت بــر شــماریم بایــد بــه 

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

• وی بخش مبارزات PvP را به شما معرفی خواهد کرد	

• خط ماموریت و داستانی وی در تماس و تعامل با خط داستانی شخصیت Rosaria, Mother of Rebirth است.	

• به شما کلید Lift Chamber Key را میدهد.	

• Gesture )حالت( Applause را به شما یاد می دهد.	

• 	 Soul of Rosaria، Silver Mask بکشــید بــه شــما آیتــم هــای Gwynevere اگــر وی را در پایــان رونــد داســتانی اش در اتــاق
،Crescent Moon Sword و Leonhard’s Set )بایــد از Shrine Handmaid بگیریــد( را مــی دهــد.

• 	 Leonhard’s و همینطــور Lift Chamber Key، Silver Mask اگــر وی را بــدون پایــان خــط داســتانی اش بکشــید، بــه شــما
Set )بایــد از Shrine Handmaid بگیریــد( را مــی دهــد.

۱- شــما نخســتین حضــور Ringfinger Leonhard در بــازی را پــس از رســیدن بــه دومیــن بونفایــر High Wall of Lothric رقــم خواهیــد 
 Holy King Lothric’s بازگردیــد و ایــن شــخصیت را در حالــی کــه بــه دیــواره Firelink Shrine زد. بعــد از رســیدن بــه ایــن بونفایــر، بــه

throne تکیــه داده اســت خواهیــد یافــت. بــا او صحبــت کنیــد و وی بــه شــما ۵ عــدد  Cracked Red Eye Orb مــی دهــد.

ــاس  ــت دادن ب ــا شکس ــر Cliff Underside ی ــردن بونفای ــن ک ــازی و روش ــدد Pale Tongue در ب ــک ع ــت آوردن ی ــه دس ــد از ب ۲- بع
 Lift صخبــت کنیــد او بــه شــما کلیــد Ringfinger Leonhard وقتــی بــا ،Undead Settlement در منطقــه Curse�Rotted Greatwood

Chamber Key را مــی دهــد کــه مربــوط بــه درب بســته در طبقــه زیریــن بونفایــر Tower on the Wall اســت.

 Ringfinger ــد ــتفاده کنی ــر از آن اس ــد واگ ــته باش ــود داش ــما وج ــای ش ــم ه ــت آیت ــان در لیس ــد همچنی ــه: Pale Tongue بای نکت
ــود. ــی ش ــر نم ــاره ظاه Leonhard دوب

ــه و در  ــن رفت ــه پایی ــا آسانســور ب ــد. ب ــاز کنی ــل را ب ــد و درب قف ــن بروی ــه ســمت پایی ــه ب ــر Tower on the Wall دو طبق ۳- از بونفای
 Ringfinger ــا ــه Firelink Shrine بازگشــته و ب ــد. ســپس ب ــه دســت آوری ــا Red Eye Orb را ب ــد ت آنجــا Darkwraith را شکســت دهی

ــد. ــت کنی Leonhard صخب

۴- زمانــی کــه بــه منطقــه Cathedral of the Deep رســیدید، در محوطــه بونفایــر Rosaria’s Chamber کــه در طبقــه دوم ایــن منطقــه 
قــرار دارد، Rosaria´s Fingers را پیــدا کنیــد و ســپس حداقــل یــک عــدد Pale Tongue بــه Rosaria تقدیــم کنیــد.

ــر  ــک Pale Tongue دیگ ــم ی ــد. تقدی ــدی رخ ده ــاق بع ــه اتف ــی ک ــا زمان ــد ت ــرفت نکنی ــت Rosaria´s Fingers پیش ــه: در کاونن نکت
بــه Rosaria در عــوض ریســت کــردن کل امتیازهــای آپگریــد شــما یــا تغییــر ظاهرتــان، ســبب مــی شــود تــا اتفــاق بعــدی رخ ندهــد.

ــک در ورودی ایســتاده اســت،  ــه نزدی ــا Leonhard ک ــد و ســپس ب ــذاری کنی ــاره بارگ ــر Rosaria’s Chamber را دوب ۵- منطقه بونفای
صحبــت کنیــد و تمــام دیالــوگ هــای او را گــوش دهیــد. ســپس یــک Pale Tongue دیگــر بــه Rosaria تقدیــم کنیــد.

از جلــوی   Black Eye Orb آیتــم و  برویــد   Rosaria’s Chamber بونفایــر یــه   ،Profaned Capital بونفایــر بــه  از رســیدن  ۶- بعــد 
جســد Rosaria کــه کشــته شــده اســت برداریــد.

۷- در منطقــه بونفایــر Devourer of Gods در بــاالی Aldrich، بــه قســمت Gwynevere’s bed chamber برویــد. در اینجــا شــما 
ــد. ــه Leonhard اســتفاده کنی ــه ب ــرای حمل ــد از  Black Eye Orb ب ــه شــما مــی گوی ــه ب ــد ک ــد دی اشــاراتی را خواهی

۸- از Black Eye Orb اســتفاده کنیــد تــا در دنیــای Ringfinger Leonhard ظاهــر شــوید. او را بکشــید تــا کاه وی )Silver Mask(، روح 
 ،Firelink Shrine در Ludleth اســتفاده کنیــد یــا بــا دادن آن بــه Rosaria کــه یــا مــی توانیــد آن را بــرای زنــده کــردن دوبــاره( Rosaria

معجــزه Bountiful Sunlight را بــه دســت آوریــد(، و همچنیــن شمشــیر Crescent Moon Sword را بــه دســت آوریــد.

Ringfinger Leon� را انجــام دهیــد، انجــام خــط ماموریــت Sirris اگــر کــه شــما تصمیــم گرفتــه باشــید تــا ابتــدا خــط ماموریــت : هنکت
 Cracked Red Eye Orbs در اواخــر بــازی مــی توانــد بســیار ســریع و کوتــاه انجــام شــود. اگــر مراحــل صحبــت اولیــه و گرفتــن hard
و Lift Chamber Key را انجــام نــداده ایــد ســریعا در Firelink Shrine ایــن مــوارد را پشــت ســر هــم انجــام دهیــد. وقتــی او بــه شــما 
Leon� .بدهیــد Rosaria بــه Pale Tongue رفتــه و یــک Rosaria’s Bed Chamber ملحــق شــوید، بــه Rosaria’s Fingers  مــی گویــد بــه 
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hard نزدیــک درب  ورودی ظاهــر مــی شــود و بــا او صحبــت کنیــد تــا تمــام دیالــوگ هایــش را بیــان کنــد. ســپس منطقــه را بــا اســتفاده 
از Homeward Bone یــا Coiled Sword Fragment دوبــاره بارگــزاری کنیــد )در حقیقــت شــما بــه آخریــن بونفایــری بــاز مــی گردیــد کــه 
در آن اســتراحت کــرده ایــد کــه همیــن بونفایــر Rosaria’s Bed Chamber اســت و در اصــل بــا ایــن کار منطقــه را بارگــزاری کــرده ایــد(.

 Aldrich,“ را از جلــوی جســد او برداریــد. ســریعا بــه بونفایــر Black Eye Orb مــرده اســت و مــی توانیــد Rosaria  اکنــون مــی بینیــد کــه
 Black وارد شــوید. اینجــا از Gwynevere’s bed chamber برویــد و بــا اســتفاده از آسانســور بــه منطقــه بــاال در ”Devourer of Gods
 Rosaria روح ،)Silver Mask( ظاهــر شــوید. او را بکشــید تــا کاه وی Ringfinger Leonhard اســتفاده کنیــد تــا در دنیــای Eye Orb
)کــه یــا مــی توانیــد آن را بــرای زنــده کــردن دوبــاره Rosaria اســتفاده کنیــد یــا بــا دادن آن بــه Ludleth در Firelink Shrine، معجــزه 

Bountiful Sunlight را بــه دســت آوریــد( و شمشــیر Crescent Moon Sword را بــه دســت آوریــد.

نکته: تجهیــز کــردن آیتــم کاوننــت Rosaria’s Fingers بــر روی شــخصیتتان و یــا هــر تعــدادی از Pale Tongue کــه بــه Rosaria بدهیــد، 
باعــث مــی شــود تــا پیشــروی در خــط ماموریــت Sirris باطــل شــود. پــس بهتــر اســت تــا ابتــدا خــط داســتانی Sirris را انجــام دهیــد 
ــا عضــو شــدن  ــه تنه ــر اســت ک ــه ذک ــه اتمــام برســانید. الزم ب ــت Ringfinger Leonhard را ب ــازی خــط ماموری و ســپس در اواخــر ب

در Rosaria’s Fingers، چینــش مجــدد امتیازهــای آپگریــد یــا تغییــر ظاهــر، پیشــروی در خــط داســتانی Sirris را باطــل نمــی کنــد.

 Darkwraith ،ــد ــن ببری ــن کــه Darkwraith را در Undead Settlement بکشــید، از بی ــل از ای نکته: اگــر Ringfinger Leonhard را قب
پــس از کشــته شــدن بــه جــای Red Eye Orb یــک Pale Tongue را یــه زمیــن مــی انــدازد. بهتــر اســت تــا در ابتــدا Darkwraith را از 

بیــن ببریــد قبــل از ایتــن کــه تصمیــم بگیریــد Ringfinger Leonhard را بکشــید.

نکته: شــما مــی توانیــد از تمــام خدمــات Rosaria بــدون برگردانــدن روح وی بــه او نیــز اســتفاده کنبــد. پــس بهتــر اســت تــا روح وی 
را پــس ندهیــد و بــا دادن آن بــه Ludleth در Firelink Shrine، معجــزه Bountiful Sunlight را بــه دســت آوریــد.”

در پایان مجددا از حمایت همیشگی شما از ابتدای این راهنما تا امروز تشکر می کنم و  امیدوار هستم که از این 
راهنما راضی بوده باشید.

سعید آقابابایی

سردبیر تحریریه گیمفا

پاییز ۹۷
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