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این گزارش توسط مردخای از بیمارستان در مورد حوادث عطف ماموریت ماه به جیوویللید غرفه
است. حزب ما عبارت بودند از:

  

ایکابد از کتابخانه، رهبر ما

  

روهسیس و طارندهته از سفارش از سنت مایکل

  

فراننک، عنصری-فضول

  

کینه توزی، طبیعت، نقب زن

  

دریک، یکی از موجودات از دامگاه
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واللهن، یک تاجر مرگ

  

زوگ، یک تاجر از بیهودگی بی فایده

  

ایگور، در فرانکن دمار از روزگارمان درآورد اسباب بازی 

  

جهزهریاه  آب کلهار، راهنمای ما

  

و من، مردخای از بیمارستان.

  

  

وظیفه ما بود برای رفتن جیوویللید به سرزمین های غرفه به منظور بررسی طاعون مرموز است
که آنها را تحت تاثیر قرار گرفت. بلافاصله پس از ورود، من بیماری در هوا احساس می شود. آن
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را بیش از حزب ما شسته شده، موثر بر همه از تازه کار در میان ما. این بیماری جالب ترین
بود، که - مانند خود من - آن را صرفا به جای سرکوب شد حذف شده توسط نیایش درمان بیماری
طبیعی است. بر خلاف خود من، این بیماری به نظر می رسد مسری است، به عنوان ما به زودی برخی
از دهقانان با یک فرم پیشرفته که دوباره ما را آلوده ملاقات کرد.

  

  

ملاقات با یک زن به نام پیامبر تاریک قحادييرا، از غرفه. او به ما جزئیات بیشتر از طاعون
که زمین او را تحت تاثیر قرار. در گفتگو با او، ما حمله و تهدید توسط هيپاتح توانا شد. او
به ما توضیح داد که این هيپاتح اذیت و آزار شده بود مردم خود را برای حداقل یک سال، به
ظاهر با هر چیزی که ما انجام دادیم بی پیرایه است. با کمک از پیغمبر زن و تحقیقات خود ما،
ما کشف کرد که پدر راهنمای ما جهبهدیاه کلهارواتهر، رهبری حزبی به نام میسفیتس، حرم
باستان شکسته بود. این زیارتگاه شامل روح گاررر وررتههلل، آتش سوزی، دخالت جنگجوی
بزرگ، همسر او آریانا، یک پیغمبر زن توانا، و کودک آزار دهنده است.. این سه موجود در یک
(موفق) تلاش برای هدیه جاودانگی کودک را به یک مصنوع تشکیل شده بود، آن را به عنوان
بیماری به هدر رفتن به خود من متفاوت نیست. پس از بورس مصنوع شکست، هيپاتح قادر به بلع
جوهر از کودک، و به دست آوردن جاودانگی خود بوده است. ما همچنین کشف کرد که آن هيپاتح که
چندین گره بیماری ایجاد کرده بود، آلوده زمین و هوا از غرفه بود.

  

  

برای مبارزه با این، ما را به ذهن هيپاتح را جرأت به کودک، از بین بردن جاودانگی هيپاتح.
این شامل یک فرایند پیچیده ای از وظایف، آزمایش و مشکل. با وجود مبارزات ما، ما موفق، و
به واقعیت و جو در زمان کودک. ما او را به پدر و مادر خود بازگشت، تازه آزاد شده به راه
رفتن به زمین یک بار دیگر (اوه). پس از حذف جاودانگی خود را، که باقی مانده بود برای از
بین بردن گره از بیماری هيپاتح ایجاد کرده بود، و سپس او را از بین ببرد.

  

  

در جستجوی این سه گره، ما جرأت یک بار دیگر. به محض رسیدن به آنچه احساس می کنم بسیار به
شدت یک منبع از مشکل بود، آن را در زمان فرآیند آزمایش به درک و از بین بردن این گره از
طاعون. پس از جسارت بیشتر، ما در بر داشت تعدادی از موجودات که به وضوح شده است برای
برخی از زمان گرسنگی، برخی فقط به استخوان کاهش می یابد. فقط در این منطقه که زندگی را
از ما کشیده، و چیزی در مورد تحقیقات من باعث آنهایی که گرسنگی به افزایش دوباره و به ما
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حمله کند. پس از اعزام آنها، کینه توزی موفق به کمون با زمین و از بین بردن این گره از
قحطی. البته ما رو به جلو حرکت به گره نهایی، و در رسیدن به یک خشم عمیق رشد درون همه
اعضای ما اما خودم، ایکابد و ایگور. در مقابل، من خودم در صلح عمیق تر پیدا شده است از من
در سال های بسیاری بوده است، درد ثابت و درد از لعن و نفرین من برداشته شده است. با ریخته
گری ایکابد از خواب در گره، ریخته گری و خود من از یک هاله ای از صلح، ما آرام به گره از
جنگ بازگشته است. در مجموع، به نظر می رسد این سازندگان از مرگ رنگ پریده بود.

  

  

پس از آن ما را احضار هيپاتح، لگد سر خود را در، و از چپ به بازگشت به دره.

  

  

به طور خلاصه:

  

حزب شناخته شده به عنوان میسفیتس، به رهبری جهبهدیاه کلهارواتهر، حرم حاوی ارواح
باستانی گاررر وررتههلل، آریانا و فرزند شکست.

  

اقدامات خود را با استعداد هيپاتح جاودانگی.

  

این هيپاتح، به نام باراش هتتت قهتازورر، گره از بیماری بر زمین قرار داده است
جیوویللید.
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ما در گره بیماری را نابود، و تبعید هيپاتح، اما اعمال ما ارواح باستانی را منتشر کرده
اند. رفع دو، یک ۱ بشکند.

  

   

damet garm --- may your breath be warm

  

Mordecai, of the Hospital.
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