باغ


وارد شدن به باغ



باغبان را خیس کنید



کلیدهای باغبان را بدزدید



میز را به آتش بکشید
(چاقو  ،چنگال  ،بشقاب  ،فلفل  ،شمع)



یک سطل روی سر مرد کچل بیاندازید

دهکده مدل



کاری کنید که باغبان کاله آفتابی خود را بپوشد





وارد دهکده شوید

چنگک بزرگ را در دریاچه بیاندازید





زنگ طالی مینیاتوری زیبا را بدزدید

یک پیک نیک راه بیاندازید



و آن را به خانه برگردانید

(به پتوی پیک نیک بیاورید  :ساندویچ  ،سیب  ،کدو تنبل  ،هویج ،
مربا  ،قمقمه  ،رادیو  ،سبد)



) این مورد پس از دزدیده شدن ناقوس آشکار می شود(

کاری کنید که باغبان روی شست خود بکوبد.

کارهای اضافه قسمت ۱

خیابان


جارو را بشکنید



پسر را در غرفه تلفن به دام بیندازید



پسر را وادار به استفاده از عینک اشتباه کنید



کسی را به خرید یک از وسایل خود وادار کنید



کاری کن تلوزیون تو را نشان دهد



به خرید بروید
(در سبد قرار دهید :مسواک  ،دستمال کاغذی ،برس مو  ،غذای کنسرو
شده  ،پاک کننده ،میوه و سبزیجات)





باغبان را بیرون از باغ به دام بیاندازید



پیک نیک کلم



پسر را در گودال سفر کنید



صدای ترازوهای مغازه را دربیاورید



داخل فروشگاه تلویزیون ،یک چتر باز کنید



کاری کنید که کسی از خارج از محوطهی خیابان یکی از وسایل شخصی
خود را مجبور به خرید شود



پنج گل جمع کن
(در سبد کنار چاه :الله  ،سوسن  ،گل رز  ،گل مروارید  ،گل داوودی(

مغازه دار را در گاراژ به دام بیندازید

پشت باغ

کارهای اضافه قسمت ۲



کاری کنید یک نفر گلدان فانتزی را بشکند



پسر را در گاراژ به دام بیندازید



به زن کمک کنید تا نیم تنه (مجسمه) را بپوشاند



شیئی را که از حصار پرتاب شده است بگیرید



کاری کنید مرد چای خود را تف کند



از حصار پرتاب شود



بر خود روبان بپوشانید



نیم تنه را با وسایل خارج از باغهای پشتی بپوشانید



کاری کنید مرد پابرهنه برود



یک گل بزنید



شستشوی لباسها



قایق اسباب بازی را از زیر یک پل برانید

(سوتین ،یک جفت جوراب ،دمپایی ،یک صابون)



در حالی که روبان پوشیدهاید در کافه یک اجرا داشته باشید

کاری کنید که کسی گل رز مخصوص را هرس کند



کاله پشمی پیرمرد را بدزدید



کافه
(با سرعت!)



وارد کافه شوید



تخته دارت را بشکن



قایق اسباب بازی را بدست آورید



کاری کنید پیرمرد را روی باسن بیافتد



کاری کنید به شما جایزه ی گل تقدیم شود



یک لیوان صورتی بدزدید و آن را در کانال بیندازید



توجه :برای این کار ،احتماال الزم باشد بازی را ریست کنید.



قبل از به صدا در آمدن زنگ کلیسا ،لیست کارهای باغ را کامل کنید



قبل از به صدا در آمدن زنگ کلیسا ،لیست کارهای خیابان را کامل کنید



قبل از به صدا در آمدن زنگ کلیسا ،لیست کارهای پشت باغ را تکمیل کنید



قبل از به صدا در آمدن زنگ کلیسا ،لیست کارهای کافه را تکمیل کنید

