راهنمای مراحل بازی

قتل در کوچه های طهران 3131
خرید بازی های دیگر در فروشگاه آنالین عصربازیhttp://shop.asrebazi.com/ :

رسانا شکوه کویر

نویسنده  :عماد رحمانی

تابستان 3109
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بخش اول  :خط خون ...
بازی رو با کاراگاه افشار شروع میکنیم  .ابتدا وارد اتاق کاراگااه شاد د و از کتابنا اچ ا ارا قاده را بردار اد ا از روی
درب ا دستچ کلید و از روی میز شان شناسا ی و از میز سمت راست سنجاق قفلی را بر دار د  .اکندن از اتاق خارج شده
و بچ ا تهای راهرو برو د و در راهروی د گر وارد با گا ی شد د ا روی میز با گا ی ک راهنما برای پیادا کاردن پرو اده
قتل های سر الی هست ا خدب با تدجچ بچ راهنما و صحبت های دمدی ابتدا ی پرو ده مدرد ظر را بر میدار م .
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خدب با مطالعچ پرو ده متدجچ میشیم آخر ن قتل در ک قلعچ خرابچ در حدالی شهر بچ ام قلعچ شتر خان اتفاق افتاده اپس
با د سری بچ قلعچ شتر خان بز یم  .البتچ پیش از ا ن میتدا یم سری بچ اتاق افسر حیدی بز یم و با او در مدرد پرو ده صحبت
کنیم  ((.اتاق افسر حیدی در راهروی پیشین ا دست راست قرار دارد|))
بسیار خدب ابتدا بچ ابتدای راهرو میرو م ا سپس بچ البی اداره پلیس و در ها ت از اداره خاارج شاده و ساپس ساری باچ
قشچ میز یم  ( .میتدا یم پیش از خروج از اداره سری بچ دکچ روز امچ فروشی هم بز یم) .بسایار خادب در قلعاچ شاتر خاان
وارد محدطچ ای میشد م کچ افسر ا ستاده ا ابتدا با او صحبت میکنیم  .سپس از کنار د دار دب ا در سمت راست تصد ر
جنازه رو بررسی میکنیم و سپس ند تار مد ی رو کچ روی زمین افتاده رو بررسی میکنیم کچ افشار برای برداشتن مد یاز
بچ ک ا لدن داره ا بسیار خدب در باالی تصد ر ک قطعچ آهن اسقاطی روی زمین افتاده کچ در صدرت بررسی افشاار
تما لی بچ برداشتنش داره ا اما فرامدش کنید هر آ چچ خار آ د ا روزی است کچ کار آ د .خدب کنار د دار حصیر و در
قسمت باال طناب رو برمیدارم ا ک قسمت از محدطچ داخلی در بااالی تصاد ر خااکی دسات خادرده و تاازه دارد ا باا
بررسی ا ن قسمت افشار میگچ با د زمین رو بکنم اما برای ا ن کار یاز بچ وسیلچ داره ا بسیار خدب ا از محدطچ قلعاچ شاتر
خان خارج میشد م و سری بچ تشر ح خا چ و دکتر اصحی میز یم  .در ا ن محیط باا در زدن دکتار متدجاچ میشاچ و با اد
ز گ بز یم  .وقتی ز گ رو میز یم صداش ضعیفچ و در واقع ز اگ خراباچ ا بسایار خادب ا در کناار درب ورودی اک
اقدی شکستچ افتاده ا اون رو بر میدار م و با کلیک راست تیغش رو از دساتچ جادا میکنایم ا اکنادن تیغاچ رو باا ادب
تر کیب کرده و ک اقد بچ دست میار م اما ا راد ا ن اقد ا نچ کچ تیغچ لقچ ا پس اقد لق رو با طناب ترکیب میکنیم و
اکندن چ اقد سالم دار م ا بسیار خدب با اقد پیچ ها رو باز میکنیم و چ معما هست ا تصد ر ها ی پااز ( کاچ هاد
رسا دن ک سر سیم بچ آن سر هست تا صدا تقد ت بشچ) ا ن نینچ :

تصد ر اولیچ :
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تصد ر دوم :

خدب حاال با زدن ز گ میتد یم وارد تشر ح خد چ بشیم  .در تشر ح خد چ با دکتر صحبت کنید ااز کنتدر کنار میز متر رو
بردار د ا از روی میز ک بستچ ا لدن آزما شگاهی .خدب االن د گاچ کااری در تشار ح خد اچ ادار م ا برمیگارد م باچ
شترخان ا حاال با ا لدن ها مد رو بر میدار م ا ادتدن هست کچ افشار یاز بچ چ وسیلچ برای کندن خاا
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داشات ا بسایار

خدب با د چ بیل درست کنیم ا اقد رو با کلیک راست تفکیک میکنیم و طناب و دب دار م ا یاز بچ چ تیکاچ آهان
دار م ا درستچ ا همدن تیکچ آهن اسقاطی رو میتد ید بر دار د ا خدد افشار هم بابت قضاوت عجدال ش متاسافچ ا باا بیال
زمین رو در حیاط پشتی میکنیم و جنازه دوم رو پیدا میکنیم ا بچ اضافچ ک کیسچ ا کیساچ رو باا کلیاک راسات بررسای
میکنیم و داخلش ک دفتر چ خاطراتچ کچ افشار با د بند دش اما میگچ االن زمان مناسبی یست ا پس میزار م برای بعاد
ا و چ دستما ا دستما میتد چ اثر ا گشت داشتچ باشچ ا پس بهتره مجددا سری بچ تشر ح خد چ باز یم ا در تشار ح خد اچ
دستما و مدهای داخل ا لدن رو بچ دکتر مید م و او هم میگچ تا فردا ظهر تیجچ بررسی هار دو رو باچ ماا اعایم میکناچ ا
خدب ش ب شده و افشار خستچ است ا بهتره بر م خد چ ا داخل قشچ خد چ افشاار بااز شاده ا خادب افشاار داخال راهارو
(حیاط) میتد چ چ کتاب خدب رو مطالعچ کنچ و میتد چ بره آشپزخد ش ا داخل پذ را ی ا داخل پاذ را ی و بارای خد ادن
دفتر چ خاطرات ا افشار میگچ خستچ است و چ لیدان ا ی مینداد ا بسیار خادب باراش اا ی درسات میکنایم ا داخال
آشپزخا چ از روی کابینت ها لیدان و ذعا رو بردار د ا فت را از ز ر سینک ظرفشد یا کبر ت را از روی گازا و کاسچ
را از تنتگاه کابینت بردار د  .کاسچ رو از آب پر کنید ا حا بچ قسمتی کچ سماور هست بر د  .ابتدا زغا و بعد کبر ات
و سپس آب ا حاال روی سماور کلیک کنید تا ا ی آماده بشچ ا بسیار خدب حاال با آماده شدن اا ی میتاد یم دفتر اچ
رو هنگام دشیدن چ ای خدشمزه مطالعچ کنیم  .داخل اتاق پذ را ی روی مبل کلیک کنید و دمد رو میحظاچ کنیاد ...
بعد از تمام شدن دمد افشار کچ بسیار برآشفت چ است تصمیم میگره فردا صبح سری بچ مسجد شاه بز چ ا خدب حاال میتد ید
بندابید تا فردا صبح ا گشتی در شب بز ید  .با کلیک کردن روی مبل د و فره افشار روی آن استراحت میکنچا تبر اک
میگم بنش او بچ پا ان رسید ...

بخش دوم  :مرثیه ای بر یک رویا
خدب روز جد د شروع شده ا ابتدا سری بچ مجسد شاه میز یم کچ تاازه روی قشاچ بااز شاده ا پسارکی زد اک مساجد
ا ستاده ا با او صحبت میکنیم مقتد رو میشناسچ و بچ ظر میاد چ فارد مشاکد

رو هام د اده اماا قصاد داره بادبااد

درست کنچ و تما لی بچ ادامچ صحبت دارها بسیار خدب برای ا نکچ راضیش کنیم با د براش چ بادباد
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درست کنایم .

خدب از زد کای رواق چ کاغذ رو بردار د  .حاال با لیدان از حدض اب کثیا
ترکیب کنید تا طرح اولیچ بادبا

را بردار اد .کاغاذ باطلاچ رو باا حصایر

بچ دست بیاد ا حاال یاز بچ سر ش دار م ا از پسر

در خداست سر ش میکنایم و او

کچ مقداری از مرشد مسجد گرفتچ رو بچ ما میدها حاال سر ش رو با آب ترکیاب کنیاد ا بسایار خادب یااز باچ هام زدن
سر ش و آب هست ا بیل رو تفکیک کنید و با دب سار ش و اب رو هام بز یاد  .حااال سار ش رو روی طارح اولیاچ
میر ز م  .بسیرا خدب بادباد
البتچ برای بادباد

داره آماده میشچ ا چ تیکچ طناب کنار مغازه سفا فروشی آو زو اچ ا اون رو بار میادارم ا

کدتاهچ ا پس بادباد

بسیارخدب حاال چ بادباد

بدون طناب رو با طنابی کچ از تفکیک بیل بچ دست اورد م ترکیب میکنایم .

آماده دار م .بادباد

رو بچ پسر

مید م و بعد در مدرد هره قاتل ازش سدا میپرسایم .

د گچ ا نجا ک اری دار م .ظهر شده ا پس سری بچ دکتر اصحی در تشر ح خد چ میاز یم  .دکتار مشاغد کااره ا از میاز
کنار درب قیب اس ما ند ا از قفسچ ماده بیهدشی و سرکچ را بر میدار م .کتابی بچ قلم دکتر یز روی میاز قارار دارد کاچ
خدا د ش خالی از لط

یست .اکندن با دکتر صحبت میکنیم:دکتر میگچ مدها ماا مقتاد بادده اماا روی دساتما اثار

ا گشتی هست کچ با مقتد همندا ی داره ا بسیار خدب از دکتر خداحافظی میکنیم و بر میگرد م بچ اداره پلیس ا داخل
اداره میشیم و حاال میتد یم سری بچ افسر امیر مسئد تطبیق اثر ا گشات اداره باز یم  .اماا امیاری بار آشافتچ اسات ا ادن
تد ستچ چ سددکد رو حل کنچ ا ما هم کچ سددوکد بلد یستیم ا اگار اادتدن باشاچ داخال اتااق حیادی کتاابی درمادرد
سددوکد بدد کچ افشار تما لی بچ خد دش داشت ا حاال با د بر م اتاق حیدی و کتاب رو بند یم ا بعد از خد دن کتاب
و اد گرفتن جدو ا برمیگرد م بچ اتاق ام یری و ازش میندا م جدو رو بچ ما بده تاا حلاش کنایم  .حال شاده جادو
ا نچینین خداهد بدد :
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بسیار خدب پس از حل معما از امیری در مدرد تیجچ بررسی سدا میکنیم و امیری در پاسخ از بددن هایچ اثار ا گشات
مشابهی خبر میده ا خدب بهتره سری بچ اتاقمدن بز یم ا داخل اتاق روز امچ عصر با ام رو امچ دولت علیچ ا ران ا باا مقالاچ
از فردی بچ ام سرسلدکی هست ا با خد دن روز امچ دمد ی پنش میشچ کچ خبر از ک قتل جد د داره ا ا نبار در مکا ی
بچ ام پل حشمتیچ :
با د بر م بچ محل پل ا او جا با افسر زر گار صحبت میکنیم و متدجچ میشیم تنها ک سری بر اده شاده از بادن رو ا نجاا
پیدا کردن و بقیچ جسد هندز پیدا شده ر ضمن ا نکچ خد ی هم در ا ن محل یستا بعد از صحبت باا زر گاار رد پاا ی
رو کچ روی پل هست بررسی و با ا لدن خا

رو برمیدار م .حا بچ پا ین پل و کنار رودخد چ میر م ا چ جسمی تد آب

برق میز چ ا با د درش بیار م ا بسیار خدب قیب اس ما ندی رو کچ از تشر ح خد چ بر داشاتیم باا طنااب کدتااه ترکیاب
میکنیم  .یاز بچ دب بلندی هست ا چ تیکچ دب ز ر پل افتاده ا اون رو هم بر میدار م و با خ و قیب ترکیب میکنیم.
حاال چ قیب ماه ی گیری دار م ا قیب رو بر روی جسم براق مینداز م و چ شنان پلیس پیدا میکنایم  .عنای شاان ماا
کی میتد چ باشچ ؟ با زر گار صحبت میکنیم کچ ا ا قبل از ما کسی روی پل اومده و جداب میاده کاچ اولاین فار خاددش
بدده و مطمئنا هیچ کس یدمده ا بسیار خدب با د گل رو برای ازما ش پیش دکتر ببر م  .گل رو بچ دکتر مید م و برای
جداب با د فردا پیش دکتر برگرد م ا خدب وقت استراحتچ ا بر میگرد م بچ خد چ افشار و اتاق پذ را ی و مبل و

بخش سوم  :وکیل مدافع شیطان
خدب صبح است و بچ اداره سری میز یم  .البتچ قبال از ورود باچ اداره میبنایم روز اماچ جد ادی یدماده و متدجاچ میشایم
روز امچ جد د دولت علیچ ا ران رسیده کچ مطالب تندی علیچ ظمیچ بچ قلم سرسلدکی دشتچ شده  .داخل اداره و در البی
با مدسدی صحبت میکنیم و متدجچ میشیم ر یس احضارمدن کرده ا بعیوه میتد یم سری بچ حیدی هم بز یم  .حاال میر م
سرا ر یس ا بعد از صحبت بار یس و تدضیحات و بررسی روز امچ ها در دکچ میتد یم سری باچ دکتار باز یم  .دکتار باا
بررسی مد چ خا

متدجچ شده ا ن خا

ما قسمت خاصی از تهرا اچ ا در مطاب دکتار با اد از کناار قفساچ اساید رو
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بردار م  .بسیار خدب حاال میتد یم بر م سرا قشچ ا مکان جد دی باز شده کچ محدطچ قنات امین الدولچ است  .در مای
او کمربند رو بر می دار م و جای پاها رو بررسی میکنیم و با متر ا دازشدن رو میگر م  .در مای بعدی از کنار مان
ها و کنار رخ ک پیپ شکستچ رو بر میدار م  .خدب در مای اخر در کنار اه هستیم  .بدی بدی از اه میاد اما مطئن
یستیم جسدی داخل باشچ  .ابتدا شمع رو میزار م کنار اه اما شمع باد میاد و شمع داخل اه میافتچ ا ا نبار با ارا قاده
بررسی میکنیم و در ها ت تیغچ ای رو کچ از اقد بچ جا مد ده رو داخل اه مینداز م ا صدای آبی میاد ا پاس مطمائن
میشیم جسد داخل اهچ ا اما خددمدن میتد یم درش بیار م و یاز بچ کمک دار م ا بر میگرد م بچ اداره و از افسر البی (
افسر مدسدی ) کمک میندا م ا میتد یم سری بچ اتاق حیدی هم بز یم  .ک رد پای گلی کد ک داخل اتاق حیادی
هست !!؟ و تری رو کچ کنار البی هست رو بردار م.بسیار خدب حاال بر میگرد م بچ اه ا ند تاا سارباز جناازه رو در
اوردن ا داخل جیب جنازه چ برگچ هست ا با برداشتن برگچ و بررسیش متدجچ میشم کچ برگچ ترخیص از ز دا چ !! اماا باچ
خاطر آب خدردگی اسم ز دا ی از بین رفتچ ا بسیار خدب با د بر م سرا قشچ و سری بز یم بچ ز ادان قاز حصاار ا در
محدطچ ز دان گهبان بیرون در اجازه ورود بچ ما میدها برای ورود با د شان شناسا ی رو بچ اون شدن بد م .وارد ز دان
میشیم .با گهبان ز دان ا افسر بازدار ا صحبت میکنیم و او با بررسی برگچ میگچ ا ن ما ز دا ی بچ ام دس
و آدرس ز دا ی رو بچ ما میده ادر ضمن اجازه صحبت با هم بند دس

عبدی بدده

رو هام باچ ماا میاده ا بسایار خادب باا گارفتن

آدرس میتد یم بر م سرا منز ز دا ی کچ ظاهرا بچ قتل رسیده ا خدد ز دا ی یست و و باا همسارش صاحبت میکنایم .و
متدجچ میشیم کچ دس

مدتی هست غیبش زده و در عین حا در مدت حبسش با ک ز دا ی تازه وارد آشنا شده و ...

ا بعد از صحبت با همسر دس

از کنار د دار ی لبک شکستچ رو بر میدار م و از محدطچ خد اچ دسا

خاارج میشایم.

خدب سری بچ منز افشار میز یم .دم دمای غروب هست ا داخل اتاق پذ را ی و روی میز ک ادداشت هست ؟ عین از
کی میتد چ باشچ ؟ ب ا مطالعچ ادداشت متدجچ میشیم کچ اون از طر

سرسلدکی ماد ر مسائد رو اماچ دولات علیاچ ا اران

هست کچ از ما خداستچ سری بهش بز یم  .بسیار خدب از خد چ خارج میشیم و سری بچ دفتر روز امچ میز یم .درب دفتر رو
پیرمرد سرا دار باز میکنچ ا اما بچ ما اجازه میده و دن حسابی حصدلش سر رفتچ ا اجازه ورود رو منادط باچ بارد ش در
بازی دوز میکنچ ا بسیار خدب با د باهاش دوز بازی کنیم :
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بسیار خدب با بردن بازی و کلیک بر روی ادامچ بازی ( مشنص شده با فلش در عکس) وارد دفتر روز امچ میشیم و پس
از ورود بچ اتاق سرسلدکی با اون صحبت میکنیم  .بعد از تمام شدن حرفهای سرسلدکی و اتهاماتی کاچ متدجاچ مسائدلین
میکنچ با د از ا ن امر مطئن بشیم ا پس با د بر م اداره پلیس ا اما شبها اداره بستچ است و مش رحیم سرا دار اجاازه ورود
میده ا بسیار خدب ا با د ادداشت رو بچ مش رحیم کچ سداد داره بد م و بچ درو بگیم کچ مادرش مر ضچ و ادداشت
از طر

پسرشچ امش رحیم بر آشفتچ میشچ و اداره رو تر

میکنچ ا حاال با د وارد بشیم و سری باچ اتااق ر ایس باز یم .

درب اتاق ر یس قفلچ و کلیدش تنها پیش خددشچ ا پس با د قفل رو باز کنایم ا سانجاق قفلای رو بار روی درب در
میکنیم و حاال با د قفل رو باز کنیم ا تصد ر ها ی ا نچنین است :
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پس از درست کردن قفال بار روی ضاامن ( مشانص شاده باا فلاش قرماز ) کلیاک میکنایم و حااال وارد اتااق ر ایس
میشیم.داخل اتاق ر یس روی کشد کلیک میکنایم و ارس ساند رو مطالعاچ میکنایم  .کای از ساند هاا از طار

گاارد

شاهنشاهی است ا مدضدع ام ام کاراگاه افشار است ( محمد افشار) بر روی ا ن ام کلیک میکنم و افشار از د ادن اام
خدد برآشفتچ میشدد و گمان بچ تدطئچ میبرد ا حا با د از اتاق ر یس بیرون بیا م و خدد بچ خدد بچ بناش هاارم منتقال
میشد م :

بخش چهارم  :بازیچه  ,همصدا با مرگ
خدب بیرون اداره هستیم ا قبل ا ز ورود بچ اداره با د سری بچ دکچ بز یم ا روز امچ روز خبر از مر

سرسالدکی در شاب

گذشتچ میدهد ا با د وارد اداره شد م و از مدسدی در ا ن مدرد پرسد جد کنیم و با حیدی صحبت کنیم ا سپس با اد باچ
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دفتر روز امچ برو م ا داخل راهرو روز امچ مقدار تدتدن ر نتچ شده و کنار راه پلچ هم ک سبتچ از مرجدعی های روز امچ
دولت علیچ ا ران قرار دارد  .بعد از برداشتن ا ن  2آ تم با افسر عابد نی کچ کنار درب اتاق سرسالدکی ا ساتاده صاحبت
میکنیم ا سپس وارد اتاق میشد م و جنازه سرسلدکی رو بررسی میکنیم ا اتاق بچ هم ر نتچ است ا قینا قاتل باد با شای
خاصی میگشتچ ا کشد میز سرسلدکی رمزی است ا برای پیدا کردن رمز با د سا پدستری کچ در اتاق اسات را از قماری
بچ شمسی تبد ل کنیم ا راهنمای ا ن تبد ل کتابی است کچ بر روی میز قرار دارد ا بعد از تبد ل رمز میشدد  3299ا بسیار
خدب رمز را وارد میکنیم و وسا ل را بر میدار م .از اتاق خارج شده و بچ ز دان میرو م  .بچ قسمت پشتی ز ادان رفتاچ و
در استراحتگاه افسران ک آتش درسات میکنایم .بارای درسات کاردن آتاش اتبادا بدتاچ و بساتچ روز اماچ را در محال
میگذار م .سپس سرکچ را برای دود و ماده بیهدشی را برای الدده کردن دود آتش و فت را برای اشاتعا زا ای اساتفاده
میکنم .در ها ت روی بدتچ کلیک میکنیم تا آتش روشن شدد ا بسیار خدب دمد ی شان داده مشدد کچ باازدار ( افسار
گهبان ز دان) بچ اتاق میرود و صد البتچ بر اثر استنشاق دود بیهدش میشدد  .خدب حااال با اد بارو م باا ز ادا ی هام بناد
دس

صحبت کنیم  .اما ز دا ی معتاد است و از ما پق مینداد  .با د پیپ شکستچ رو با یلبک شکستچ ترکیب کنیم تاا

دستچ پیپ درست شدد  .حا تدتدن رو روی پیپ میگذار م و در ها ت باا فناد

پیاپ رو روشان میکنایم .مجاددا باا

ز دا ی صحبت میکنیم و پیپ را بچ او میدهیم .حا ز دا ی بچ ما کمک میکند و صحبت از هم مر د میکند کچ ک شب
دستگیر شده و هم بند ا ها شده و با دس

آشنا از آب در آمده است ا در ها ت ز دا ی قبافچ مرد را برای ماا تدصای

میکند ا بسیار خدب پس از صحبت باز دا ی زمان آن رسیده کچ هره مرد مظندن را بر اسااس صاحبت هاای ز ادا ی و
پسر بچچ مسجد شبیچ سازی کنیم  .پس ب چ اتاق خدد در اداره ظمیچ میرو م و هره را بچ ا ن شکل شبیچ سازی میکنیم:
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سپس با بررسی هره ک دمد مشاهده میکنیم  .در دمد بچ ما خبر داده میشدد کچ قتل جد دی در حدالی شهر و در ک
کدره اجر پزی اتفاق افتاده ابسیار خدب با د خدد را بدا جا برسا یم  .از اتاق خاارج شاده و در بیارون اداره سارا قشاچ
میرو م و کدره را ا تناب میکنیم.
در کدره با افسر دبا صحبت کرده و سری بچ داخل کدره میز یم و محل قتل رو بررسی میکنیم و از کنار فرقادن داخال
کدره ا ک دستچ کلید رو بر میدار م کچ منقش بچ آرم ک کاروا سراست .سپس سرا قشچ میرو م و سری باچ مساجد
شاه میز یم تا تصد ری کچ از مرد مظندن شبیچ سازی کرد م رو بچ پسر بچچ شدن بد م ا اما در مسجد پسر بچچ یست وباچ
مرشد بر میندر م  .با مرشد صحبت میکنیم و ازش میندا م در مدرد مردی کچ همراه حمید بدده تدضایحاتی باده ا اون
تدضیح میده وبرای شناسا یش عکس از ما مینداد ا تصد ر شبیچ سازی شده رو روی مرشاد درا

میکنایم و اون میگاچ

بلچ ا ن همدن مرده و در مدردش تدضیحاتی میده ا بسیار خدب حااال کاچ از مارد مظنادن مطمائن شاد م با اد ساری باچ
کاروا سرای اللچ زار بز یم .بیرون کاروا سرا پسر جدا ی کچ ا جا کار میکند شساتچ اسات .پاس از صاحبت باا او متدجاچ
میشد م کچ ا ن کلید ما اتاق فردی بچ ام علی اصغر بروجردی است .حاال با د سری بچ اتاق اصغر بز یم  .اتاق در ا تهای
حیاط است  .پیش از رسیدن بچ اتاق اصغر از کنار د دار ک د لم آهنی را برمیدار م.بسیار خادبا باا کلیاد درب را بااز
میکنم و در داخل اتاق عک س اصغر را بر میدار م و عکس سفیر ا گلیس را بررسی میکنیم .میبینم گره کاروات برجساتچ
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است  .با کمربند آن تکچ از عکس را پاره کرده و کلیدی را بچ دست میار م .کنار درب ورودی ند قطره خادن ر نتاچ
است .آ جا را بررسی میکنیم و ز ر فرش ند ن آجر لق و امرتب است .با د لم آجر ها را در می آور ام .اک در چاچ
آهنی میبنم کچ قفل است ا در چچ را با کلید باز کرده و ک جسدد گچ رو پیدا میکنیم .اکندن همچ یز بار مجارم باددن
اصغر اذعان دارد اما برای اطمینان بچ ز دان میرو م و عکس اصاغر را کاچ از اتااقش برداشاتچ ا ام را باچ باازدار ( گهباان
ز دان) شان میدهیم ا او میگد د ا ن همان مردی است کچ ک شب در سلد دسا

بادد و فاردا صابحش باچ دساتدر

ر یس آزاد شد  ...افشار احساس خطر میکند و برای تیجچ گیری و بررسی شداهد و مدار

باچ اتااقش میارود  .اکنادن

افشار با د بچ بیست و سچ سدا پاسخ گد د کچ همگی در جر ان بررسی پرو ده پیش آمده  .او میتدا د از تمامی د الد
ها و مشاهدات خدد یز استفاده کند  .با پاسخ دادن بچ سداالت و کلیک راست بر روی پاسننامچ میتدا یاد دمادی پا اا ی
بازی را مشاهده کنید ...
( تدجچ داشتچ باشید بازی از  2پا ان تشکیل شده و هر کدام از ا ن پا ان هاا باچ شایده طای کاردن باازی مربادط اسات ا
بنابرا ن ما در ا ن راهنما تنها شیده طی کردن مراحل را تدضیح داد م و تیجچ گیری و رسیدن بچ هرکدام از پا ان هاا باچ
سلیقچ و طرز تفکر شما باز میگردد)
امید وار م از ا ن بازی لذت برده باشید

با تشکر
رسانا شکوه کویر
خرید بازی های دیگر در فروشگاه آنالین عصربازیhttp://shop.asrebazi.com/ :
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