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PERENCANAAN
shire adalah di mana jantung adalah, RUMAH!

Tujuan dari Shire Perencanaan adalah untuk memanfaatkan lahan untuk kepentingan sebagian besar
masyarakat dan Habitat. Adalah penting bahwa kebutuhan masyarakat dan Habitat menyelaraskan. Semua
tanah yang subur digunakan untuk tumbuh makanan dan atau peternakan. Beberapa suaka untuk
vegetasi asli dan makhluk disediakan. lahan non-subur digunakan untuk membangun domestik dan
non domestik. Ada bangunan di atas tanah subur dibongkar dan didaur ulang di lahan non subur.
Tanah disisihkan untuk kebutuhan Provinsi.

Semua kuburan yang digali. Sisa-sisa yang dikremasi. Tanah yang digunakan untuk pertanian.

Semua program Golf, Taman, oval Sporting didaur ulang untuk produksi pangan. Semua Botanical
Gardens, Kebun Binatang menjadi Sanctuarys untuk Habitat lokal (Vegetasi, satwa liar) . Semua tujuan
membangun bangunan keagamaan, makam, semua istana, istana, rumah-rumah .. dibongkar. Tanah
diklasifikasikan sebagai subur subur atau non. bahan bangunan digunakan kembali untuk bangunan
baru.

SEBUAH ' shire ' terdiri dari 1 atau lebih 'Shire Oasis' (S) . Sebuah Shire Oasis terdiri dari ' SMEC
( Shire medis dan pendidikan Complex) '' CRBC

(Cron Ritel dan Bazaar Complex) ', Sanctuaries (Habitat alami) , Kerja kapel,
Pertanian dan Komunal Cluster Perumahan.
Domestik dan non domestik transportasi di jalan bebas hambatan yang diganti dengan 'Freeway
Trem'! transportasi jarak jauh darat adalah dengan Rail saja.

rig besar yang dihapus (Wreckers) . operator tol parasit, Greedy Predator, pencatut;
Perampokan adalah kejahatan. NONA R6

SMEC ( Shire medis dan pendidikan Complex)
Sebuah Shire memberikan kesehatan gratis dari konsepsi sampai mati untuk semua orang
dan pendidikan gratis untuk anak-anak dan manula.

Ini menyediakan layanan masyarakat ini melalui SMEC. The SMEC juga
merupakan jalur karir hanya SHE!
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Pengobatan Gratis: SMEC memberikan kesehatan gratis & gigi (Kecuali prosedur rumah sakit) untuk
semua orang.

Pendidikan gratis di SMEC: Anak-anak menghadiri 6 hari seminggu dari 1 jam setelah matahari terbit
sampai 1 jam sebelum matahari terbenam. Anak-anak disediakan dengan cover semua, alas kaki,
materi pendidikan, makanan dan minuman. Mereka beristirahat, mandi (New lahir klub) , Sisanya mandi.

Ibu menghadiri 6 hari seminggu dari 1 jam setelah matahari terbit sampai 1 jam sebelum Sunset (Mereka
mendapatkan 3 jam istirahat) . Ibu disediakan dengan cover semua, alas kaki, makanan, minuman dan
dibayar ( 1x WMW ) . Bisa mandi.

Catatan! Ketika meninggalkan, Ibu dan Anak perubahan. Segala sesuatu yang disediakan tetap.
Tidak ada pekerjaan rumah.

Umur 0-2: yang Menghadiri baru lahir dengan ibu nya ' SMEC: Klub Bayi' 6 hari
seminggu. Baru lahir pada menyelesaikan tahun 2 menerima ' Bayi klub Diploma' Ibu
menyelesaikan 280 jam klub belajar dan mengajar menerima: 'Tahun 1 Magang
'SMEC' Sertifikat '. Ibu tidak menghadiri klub New lahir 6 hari seminggu longgar anak.
ibu yang tidak layak.
Umur 3-9: boys & girls (Scholars) menghadiri 6 hari seminggu dicampur (Co ed) kelas-kelas
. SMEC: Dasar - Sekolah' Sarjana pada menyelesaikan tahun 9 menerima ' Dasar
Diploma Sekolah' . Ibu menyelesaikan 140 jam belajar sekolah dasar dan pengajaran
menerima: 'Tahun 2 magang SMEC Sertifikat'. Ibu tidak bersekolah Basic 3 hari
seminggu longgar anak. Tidak berlaku untuk SHE yang menghadiri prenatal atau klub
New lahir.
Umur 10-14: gadis (Scholars) menghadiri 6 hari seminggu gadis hanya kelas di 'SMEC:
Gadis hanya Sekolah' . Sarjana pada menyelesaikan tahun 14 menerima ' Gadis hanya
Sekolah Diploma'. Ibu menyelesaikan 140 jam Gadis hanya sekolah belajar, mengajar
menerima:

'Medis dan Pendidikan Sertifikat Perdagangan'. Ibu tidak menghadiri Girl Sekolah 3
hari seminggu longgar anak. Tidak berlaku untuk SHE yang menghadiri prenatal,
klub yang baru lahir atau Basic-sekolah.
Umur 15-16: gadis (Scholars) menghadiri 6 hari seminggu dibayar ( 1x WMW )
kelas di 'SMEC: Keluarga-College' . Sarjana pada menyelesaikan tahun 16 menerima ' Keluarga
Sekolah Tinggi Diploma' .
62 tahun tua SHE mengajarkan: SHE melewati pada Pengalaman Hidup ke generasi berikutnya (Dibayar
3x WMW) di Family College.
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Umur 63 atau lebih senior yang (Co ed) pendidikan tersedia di ' SMEC: Senior
Kegiatan Klub' .
Setiap SMEC mempunyai sebuah Pertemuan !

Menghadiri SMEC adalah wajib bagi SHE yang hamil dan sampai Anak-anak telah menyelesaikan
menghadiri SMEC. Segitiga waktu (CG Klock) digunakan! Sunrise adalah, '0 jam' , Sunset adalah '14
jam . 14 sampai 21 jam wajib ditegakkan Shire malam jam malam digunakan.

Staf menghadiri 6 hari seminggu di (2) 6 ½ jam shift (Termasuk 1/2 jam istirahat) , upah 1x untuk
7x WMW . WMW ketentuan berlaku. 1 pergeseran
1jam ke 7 1 / 2h . 2 pergeseran 6 1 / 2h ke 13h . Pergeseran tumpang tindih. Staf mulai bergeser
dengan mandi kemudian memakai penutup disediakan semua dan alas kaki. Makanan dan minuman
yang disediakan.

SHE Karir-jalan: SMEC Manajer
* Dasar: Setelah pembukaan, dipromosikan oleh senioritas!
Setelah SHE menyelesaikan 'Pemberkatan nikah' Kontrak'. Memiliki 'Medical dan Perdagangan
Pendidikan Sertifikat'. SHE mulai bekerja sebagai ' Perawat '

( wmw2 ) .
Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai ' Perawat ' memenuhi syarat untuk menjadi ' Perawat Senior ' ( wmw3 )
.

Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai ' Perawat Senior ' memenuhi syarat untuk menghadiri
'PHeC Technical College' mendapatkan ' Pengawas Sertifikat' . Ketika ada pembukaan
dipromosikan ke ' Bidan ' ( wmw4 ) .
Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai ' Bidan ' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PHE
Leadership College' mendapatkan 'Diploma Leader' . Ketika ada pembukaan dipromosikan ke ' Medis '
( wmw5 ) .
Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai ' Medis ' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PHeC
Leadership College' mendapatkan ' Manajer Diploma' . Ketika ada pembukaan dipromosikan ke ' Janda
' ( wmw6 ) .
Setelah pengalaman kerja 1 tahun sebagai ' Janda ' memenuhi syarat untuk menghadiri 'PDEc
Kepemimpinan Camp' mendapatkan 'Administrator Gelar' . Ketika ada pembukaan dipromosikan ke ' SMEC
Manajer ' ( wmw7 ) . Bergabung dengan 'Penasihat Provinsi kolam renang' .

SMEC adalah pusat kehidupan masyarakat yang paling SHE akan menghabiskan sebagian besar hidup mereka
di sana. SHE ini dan anak-anak perlu bersosialisasi untuk hidup sampai
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potensi penuh mereka. hidup komunal adalah komunitas membesarkan anak-anak
daripada individu.
SHE yang dimulai menghadiri ' SMEC 'Untuk kegiatan prenatal . ( Catatan! DIA tidak terlibat) . Dari 3
minggu sebelum kelahiran seterusnya SHE menghadiri SMEC sehari-hari. Ini setelah lahir terus
menerus. SHE akan terlibat dengan SMEC sampai semua anak-anaknya telah menyelesaikan
pendidikan mereka di sana. SHE kemudian mulai karier. SHE menyelesaikan Magang

( Medis dan Pendidikan Sertifikat Perdagangan ) . SHE akan menghadiri 'SMEC'
Gathering. Akhirnya SHE akan menghadiri Senior Kegiatan Klub .

SMEC memiliki menara lonceng. Setiap hari di 'Sunrise', 'Midday' 'Sunset'
berdering selama 1 menit. dering ini merayakan 1 ALLAH memberikan kita
Daylight melalui Sunlight. hari 1-6
(Minggu kerja) , 1 jam setelah matahari terbit dan 1 jam sebelum matahari terbenam bel
berbunyi selama 2 menit. Sinyal awal kerja dan akhir pekerjaan. hari 7 (Hari yang
menyenangkan) 1 jam setelah matahari terbit dan 1 jam sebelum Sunset bel berbunyi
selama 3 menit. Ini

memungkinkan 1 ALLAH dan Komunitas tahu ada ' Pertemuan'.

CRBC ( Cron Ritel dan Bazaar Complex )
CRBC ganti Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perbelanjaan. CRBC terletak di sebuah bangunan
segi tujuh 4 tingkat. Sebuah CRBC adalah 'Bersudut tujuh Hub' setiap sisi telah bangunan
terpasang. Contoh: SMEC, Kerja kapel, Komunal Cluster Perumahan, .. Bagian dari
'Shire-Oasis'.
CRBC membuka Hari 1-5, 1 jam setelah Sunrise, menutup 1 jam sebelum Sun- set. CRBC membuka
Day 6, 1 jam setelah Sunrise, menutup Midday. Dari Midday sampai 1 jam sebelum Matahari terbenam
membersihkan, pemeliharaan dan perbaikan. Hari 7 CRBC ditutup!

SEBUAH CRBC terletak di sebuah bangunan 4 tingkat.

Lantai dasar adalah Storage, barang dan barang

untuk outlet ritel dan Bazaar.
Tingkat 1 adalah daerah Cron-Retail termasuk

Minuman-Bar (tanpa alkohol) .
Level 2 adalah Bazaar, semuanya buatan sendiri /
homegrown, digunakan tetapi tidak sia-sia.

Tingkat 3 adalah Administrasi & pekerja istirahat daerah.
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Itu Atap terdiri dari Solar-panel.
Model Retail Cron menggabungkan semua kebutuhan ritel, untuk Komunal Cluster hidup, dalam 1
kompleks ritel. Cron-Retail berakhir duplikasi menggantikan semua Waralaba (Food, Pakaian, Variety
...) dengan 1 outlet untuk setiap segmen.
Cron Retail menggantikan semua Klon Makanan Cepat Saji dengan Sehat (Alkohol non-) Minuman
Bar.

CRBC menggunakan sistem manajemen Cron. Dilengkapi dengan
relawan pelanggan. manajemen cron beroperasi dengan DMC ( Pengambilan
keputusan Komite) . relawan pelanggan adalah pelanggan yang setuju (tahunan)
untuk bekerja 7 jam dalam setiap 4 minggu
Periode gratis. Menerima diskon pada setiap pembelian + sebuah Smorgasbord tahunan.
Mereka juga memberikan umpan balik kepada DMC.

Itu B

azaar

adalah ritel kerajinan, produk buatan sendiri.

item preloved.
Ritel terdiri dari produk yang dihasilkan. Dibuat oleh keluarga dan ditawarkan untuk
retail oleh keluarga yang sama. tidak dapat memiliki karyawan atau relawan luar
keluarga. Diperpanjang Keluarga terdiri dari: Kakek-nenek, orang tua (saudara)
dan Anak.
preloved (bekas) item yang dijual oleh pemilik atau atas nama orang lain. Seorang penjual harus
memberitahu pembeli jika barang yang dijual atas nama orang lain. Preloved tidak datang dengan
garansi (Tidak ada pengembalian dana atau swap) . Pembeli Waspadalah!

Para pedagang Bazaar memilih tahunan perwakilan ke CRBC DMC.

Peringatan !
Jika Anda harus terus-menerus toko. Anda adalah seorang 'Addict', mencari bantuan.

cron Cluster adalah sekelompok cron ini
Wali Kustodian memanggil banyak yang terpisah Cron ini bekerja sama untuk melayani
seluruh Provinsi (kesukuan) : ' Cron Cluster' . Cron Cluster menggantikan Greedy, pencatutan
bisnis nasional atau multinasional.
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proyek-proyek besar atau proyek, layanan yang melibatkan lebih dari 1 Shire memerlukan
banyak terpisah Cron untuk bekerja sama ( cron Cluster ) .
cron Cluster adalah kumpulan Cron ini bekerja sama dengan satu sama lain dalam hubungan
pemasok pelanggan. Misalnya 'Pagi Vitamin Tablet'

(produk) . Cron yang terlibat: Distribusi, Pemasaran, Manufaktur, Packaging, produsen
primer, Penelitian, Pengembangan, Retail.
cron ini yang merupakan bagian dari cron Cluster perlu mereka DMC ini untuk berhubungan. Setiap
DMC harus memberdayakan (Pengambilan keputusan) 1 orang untuk mewakili kepentingan Cron
mereka dalam Cron Cluster. Setiap cron yang tidak menyediakan perwakilan pengambilan
keputusan perlu dihapus dari Cluster dan digantikan oleh yang lain.

cron ' s mungkin ingin berurusan dengan Pemerintah Provinsi dan atau organisasi yang (Utilitas
...) . departemen pemerintah saja, yang menggunakan cron sistem manajemen DMC dapat
bergabung dengan cron Cluster .

Catatan! bisnis milik pemerintah yang tidak berubah menjadi cron
bisnis (Utilitas, transportasi panjang haul, pertambangan, eksplorasi ruang ...)

dijalankan menggunakan cron sistem manajemen D mC .

cron Cluster beroperasi dari ' CRBC ' dan Kapel Kerja.

Komunal Cluster Perumahan
Manusia memiliki 1GOD diberikan hak untuk tempat tinggal aman
terjangkau (Berlindung) . Pemerintah memiliki kewajiban untuk
menyediakan ini tempat tinggal aman terjangkau. Shelter disediakan
oleh ' Shire' .
Untuk shire untuk memasok tempat tinggal yang terjangkau semua Freehold Tanah dan domestik (Swasta
yang dimiliki) shelter ditransfer untuk itu. properti ditransfer kosong diisi dengan orang-orang tunawisma
dan keluarga pada daftar tunggu. rumah multi-kamar tidur dengan hanya 1 penjajah perlu mengambil di
penjajah lainnya. Ini adalah perilaku sosial anti tidak dapat diterima untuk 1 orang yang memiliki lebih
dari 1 kamar tidur.

Semua tempat tinggal Terjangkau akomodasi Rental. Akhirnya, kesombongan taman
hias, berdiri bebas rumah perlu diganti dengan perumahan klaster masyarakat. akomodasi
Cluster disediakan oleh 'Shire'.

Semua akomodasi klaster memiliki 3 tingkat rumah kaca penyewa + 1 tingkat: Tingkat Dasar,
Tingkat 1, Level 2, Glasshouse (Penyewa dapat tumbuh tanaman) . Akomodasi Cluster terdiri
dari unit tunggal (1 kamar) .
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unit pasangan (2 kamar) , Unit Keluarga (3 kamar ...) . garis Wajib panduan- (Status keluarga, umur) menerapkan.

Semua Terjangkau Aman Living Quarter adalah akomodasi Rental.
mingguan sewa adalah 14% dari pendapatan mingguan kotor penyewa. Beberapa sewa penyewa
adalah 14% dari pendapatan mingguan bruto gabungan dari penyewa.

Contoh: $ 100 pendapatan mingguan kotor, sewa $ 14.
$ 1000 pendapatan mingguan kotor, sewa $ 140

shire memasok listrik dan air dengan minimum harian (Gratis) (kemudian membayar) maksimum
memotong penggunaan, laundry masyarakat, pemeliharaan, rekreasi, limbah & pembuangan
kotoran-removal.
Catatan! Domestik dan non pembakaran domestik kotoran, kayu, batu bara, gas, minyak untuk memasak,
pemanasan dan listrik, ENDS!

penyewa tunggal berhak untuk 1 kamar hidup masyarakat. Pada usia 63 Transfer Ini untuk
akomodasi pensiun (Wajib) . Tunggal 1 kamar penyewa menggunakan pada yang sama toilet
masyarakat tingkat, fasilitas mandi dan di tingkat bawah laundry, mandi.

sepasang (1 DIA dan 1 DIA) penyewa memiliki 2 kamar: Hidup, tidur, dapur dan Toilet,
shower. Share laundry, mandi di tingkat bawah.
Pindah ke 'Keluarga-unit' ketika anak-anak tiba. Pasangan menjadi transfer tunggal (Wajib)
untuk satu unit.
penyewa keluarga memiliki 2 kamar (Hidup, tidur, Dapur dan Toilet, shower. Share laundry,
mandi di tingkat bawah) + 1 kamar untuk setiap 2 anak-anak. Setelah anak terakhir bergerak
keluar (Usia 18 wajib) . Transfer pasangan (Wajib) pasangan hidup.

Area antara perumahan Cluster digunakan untuk kebun dan berbagai ternak bebas. Mereka
dikelola oleh Cluster rumah penyewa (Dibayar) .
Yang berada di sebuah daftar.

FREEWAY - Tram CG solusi transportasi!
Kota dengan 1 juta + penduduk dan jalan bebas hambatan yang memiliki 2 masalah utama: polusi
dan jam sibuk kemacetan. Kedua masalah butuhkan sekarang solusi selambat. Kustodian Wali
punya solusi. Freeway trem! Rail menggantikan transportasi individu dan jangka panjang Big rig
pengangkutan.
Sebuah Freeway memiliki 3 jalur yang mengarah ke pusat kota dan 3 jalur yang mengarah jauh dari
pusat kota.

1 st menghapus semua mobil, truk dan bus dari Freeway. 2 nd berbaring rel trem ke
permukaan jalan bebas hambatan 2 setiap jalan.
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2 trek di sisi kota terikat (>) dari Freeway yang akan digunakan oleh Pemindah orang trem. 1
lagu pergi ke kota dan yang lainnya pergi jauh dari Kota. Pemindah orang trem membawa
300 ditambah komuter. Mereka berhenti hanya pada setiap pintu keluar Freeway. Pada Exit
berhenti komuter dapat mentransfer ke tempat penampungan komuter lokal, Shuttle 3 roda
atau berjalan.

2 trek di kota jauh sisi (<) dari Freeway yang akan digunakan oleh trem angkutan penggerak. 1 lagu
pergi ke kota. Yang lainnya pergi jauh dari kota. Trem barang penggerak membawa gandengan
berukuran beban; mereka hanya berhenti di setiap pintu keluar Freeway. Pada Exit berhenti
angkutan dapat mentransfer ke pusat pengiriman lokal atau Shuttle 3 roda. Ekstra berat barang
besar menggunakan 4 (atau lebih) roda.

Freeway Trem adalah operasi Shire Cluster Cron. 3WHEELERS bahwa barang-barang transportasi,
orang-orang dari trem. Mereka adalah individu atau Cron.

Bagaimana dengan kendaraan yang dihapus dari Freeway? Mobil adalah pencemar utama
mereka dihapus (Wreckers) . angkutan massal diangkut dengan trem, kereta api. Pendek angkutan
jarak menggunakan Shuttle truk. rig besar yang dihapus (Wreckers) .

Bagaimana Toll-operator? Pulsa operator pencatut parasit Greedy; Perampokan adalah
kejahatan dihukum, NONA / R6 operator Toll- telah aset mereka disita dan dikembalikan ke
masyarakat dengan kompensasi keluar. Semua jalan milik Shire dan bebas untuk
menggunakan.

Semua jalan milik semua orang!
Transportasi umum (Baik orang dan barang) diberikan preferensi.

3 RODA CG solusi transportasi!

Kustodian Wali mendukung 3 roda transportasi pedal untuk gerakan orang, hewan dan barang. Hal
ini transportasi jarak pendek dalam Shire Oasis. Hal ini digunakan untuk mengambil dan
mengantarkan ke Freeway Tram berhenti.
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kesalahan transportasi!
wali kustodian percaya bahwa tubuh manusia tidak membangun untuk perjalanan kecepatan tinggi. Oleh karena itu
tidak ada kebutuhan untuk kecepatan. Semua transportasi kecepatan tinggi (Udara, darat, laut) berakhir.

2 W tumit ( kesalahan teknik )
transportasi roda 2 yang buruk dirancang transportasi, bahaya kesehatan. Hal ini digunakan oleh orang tua
yang kejam untuk menyakiti (Membuat mereka naik dan jatuh) anak-anak mereka dan membuat mereka
sengsara. 2 transportasi roda menaikkan biaya perawatan kesehatan masyarakat.

Bermotor transportasi roda 2 hadir dalam 2 versi: 'Dirt dan Jalan'. Versi
Dirt digunakan untuk churn (Vandalisme)
yang 'Habitat'. Itu polusi suara takut satwa liar.
Polusi udara mengurangi udara bernapas. Ini Berakhir!

Versi Jalan digunakan oleh sosial, individu anti anti masyarakat.
Mereka menggunakannya untuk mempercepat (Mereka semua lakukan) . Mereka naik sepeda untuk membuat
kebisingan yang berlebihan. perjalanan ke sana naik membuat mereka jalan gangguan. Mereka meningkatkan
kematian jalan. Mereka menaikkan biaya perawatan kesehatan masyarakat. Mereka adalah hama komunitas! Ini
Berakhir!

Geng motor (Lihat Vilonce, Gangs) terdiri dari 2 atau lebih pembalap.

anggota geng melakukan perilaku durhaka bersalah oleh asosiasi (Menonton,
berpartisipasi, tidak ada). geng motor tidak dapat diterima. Mereka dibubarkan.
Manufaktur, ritel, menggunakan semua ujung transportasi 2 roda. Semua stok yang ada dihancurkan. Orang
tua buruk mendapatkan kembali berpendidikan, NONA R1 .

perakit Dirtbike dan pengendara yang Vandal Lingkungan . NONA R7
2 transportasi roda digantikan oleh transportasi 3 roda tidak bermotor. pemerintah non dan
non Cron ujung transportasi udara. Tidak ada transportasi udara pribadi atau lisensi
transportasi udara pribadi. lisensi yang ada dibatalkan.
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pemerintah non dan non Cron ujung transportasi laut. Tidak ada
angkutan laut swasta atau lisensi transportasi laut swasta. lisensi
yang ada ancelled.

Swasta dan negeri transportasi darat Moterized dibatasi dan bertahap. Kinerja tinggi
dan mewah kendaraan disita, hancur. Produksi berakhir.

Membakar merokok BBQ, 'End! Keluar pintu pemanasan, 'End'! Dingin di
luar memakai kain hangat. Atau masuk ke dalam. Menggunakan
pemanas outdoor, Lingkungan Vandalisme, NONA R7 .

Komunitas membuat waduk air tawar. Reservoir harus mendalam daripada dangkal. Dalam
air dingin, mengurangi penguapan, pertumbuhan alga terutama jenis beracun dan
infestasi serangga.
olahraga air dilarang untuk berhenti buang air kecil, menstruasi dan pooing ke dalam air (Mengubah
air menjadi sewerage) . kerajinan air (Jet ski, perahu motor ..) mengotori (Bensin, minyak,
asam baterai ..) mereka dilarang! Pengecualian: Taman Ranger transportasi.

definisi
Pertanian: Market Garden > Bunga, Herbal, Sayuran ..
kebun buah-buahan > Berries, Buah, Kacang ..
Tanah pertanian > Grain, pakan ternak ..

Ranch > Ikan, Mamalia, Unggas, Reptil ..
tinggi bangunan ( tidak ada yang lebih tinggi): Komunal Cluster Perumahan >

4 tingkat: Tingkat Dasar, Tingkat 1, Level 2, Glasshouse

Ritel dan Bazaar Complex >
4 tingkat: Tingkat Dasar, Tingkat 1, Level 2, Level3

kerja Kapel > 8 tingkat: Tingkat Dasar, + 7 Tingkat

Rumah
Akhir
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